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มาตรฐานระบบการจดัการวิศวกรรมการแพทยในสถานพยาบาล  
 

บทนํา 
มาตรฐานฉบับน้ี จัดทําขึ้นโดยอาศัยหลักของมาตรฐานระบบบริหารงานคุณภาพ มอก.9001 - 2544  

มาตรฐานระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย มอก.18001 - 2554 และมาตรฐานระบบการ

จัดการสิ่งแวดลอม มอก.14001 - 2548 เปนแนวทางในการจัดทํา มีความมุงหวังเพ่ือการสงเสริมการนํา

หลักการบริหารเชิงกระบวนการ มาใชในการพัฒนา ดําเนินการและปรับปรุงระบบการจัดการวิศวกรรม
การแพทย ใหมีความพรอมใช เช่ือถือได มีคุณภาพ เกิดความปลอดภัย ทั้งในภาวะปกติและภาวะฉุกเฉิน 

๑.ขอบขาย 
มาตรฐานน้ีเปนขอกําหนดสําหรับระบบการจัดการวิศวกรรมการแพทย เพ่ือชวยใหสถานพยาบาล

บริหารงานดานวิศวกรรมการแพทยและปรับปรุงสมรรถนะดานวิศวกรรมการแพทยของสถานพยาบาลตาม
มาตรฐานระบบการจัดการวิศวกรรมการแพทยในสถานพยาบาลน้ีและสามารถนําไปประยุกตใชไดกับ 
สถานพยาบาลทุกแหงที่ตองการ โดย 

๑) จัดทําระบบการจัดการวิศวกรรมการแพทย เพ่ือกําหนดทิศทางในการใชทรัพยากรทั้งหลายอยาง
มีประสิทธิภาพ เกิดประสิทธิผลและใหบรรลุถึงเปาหมายของสถานพยาบาล  

๒) นําระบบการจัดการดานวิศวกรรมการแพทยไปปฏิบัติ รักษาไวและมีการพัฒนาปรับปรุงอยาง
ตอเน่ือง 

๓) ใหหลักประกันวาสถานพยาบาลสามารถปฏิบัติไดสอดคลองกับนโยบายการจัดการวิศวกรรม
การแพทยที่ประกาศไว 

๔) แสดงความสอดคลองกับขอกําหนดของมาตรฐานน้ี โดย 
(๑) พิจารณาตนเองและการประกาศรับรองตนเอง 
(๒) รับการยืนยันถึงความสอดคลองกับขอกําหนดจากผูมีสวนไดสวนเสียกับ
สถานพยาบาล 
(๓) รับการยืนยันถึงการประกาศรับรองตนเองจากหนวยงานภายนอก 
(๔) ขอรับการรับรองระบบการจัดการวิศวกรรมการแพทยจากหนวยงานตรวจสอบและ

รับรอง 
มาตรฐานระบบการจัดการวิศวกรรมการแพทยในสถานพยาบาลน้ี มีความต้ังใจใหสถานพยาบาลนํา

ขอกําหนดทั้งหมด ไปใชรวมกับระบบการจัดการดานวิศวกรรมการแพทย ที่ไดดําเนินการอยูแลวใน
สถานพยาบาล ขอบเขตการนําไปประยุกตใช จะข้ึนกับปจจัยตางๆที่เกี่ยวของ เชน นโยบายระบบการจัดการ
วิศวกรรมการแพทย ลักษณะของกิจกรรมตางๆรวมถึงความซับซอนในการดําเนินงานของสถานพยาบาล 

2. บทนิยาม 
ความหมายของคําที่ใชในมาตรฐาน มีดังน้ี 

2.1 ระบบการจัดการวิศวกรรมการแพทย หมายถึง สวนหน่ึงของการจัดการในสถานพยาบาล เพ่ือ
ใชในการกําหนดและนําไปปฏิบัติ ซึ่งนโยบายดานวิศวกรรมการแพทยของสถานพยาบาล 



 

                                                          

หมายเหตุ 1  ระบบการจัดการประกอบดวย องคประกอบตางๆซึ่งมีความสัมพันธตอกัน 
ที่ใชในการกําหนดนโยบายและวัตถุประสงค เพ่ือทําใหบรรลุวัตถุประสงค
ดังกลาว  

หมายเหตุ 2  การจัดการประกอบดวย โครงสรางขององคกร กิจกรรมการวางแผน (เชน 
การประเมินความเสี่ยงและการกําหนดวัตถุประสงค )  หนาที่ความ
รับผิดชอบ แนวปฏิบัติ ขั้นตอนการดําเนินงาน กระบวนการและทรัพยากร 

2.2 วิศวกรรมการแพทย หมายถึง การประยุกตใชหลักการทางวิทยาศาสตรอยางสรางสรรค เพ่ือ
การออกแบบ พัฒนา สิ่งแวดลอม โครงสราง เครื่องจักร เครื่องมือ ซอฟตแวรและอุปกรณหรือ
กิจกรรมใดๆซึ่งใชสิ่งเหลาน้ี อยางเดียวหรือหลายอยางรวมกัน เพ่ือใหเกิดประโยชนหรือการ
พยากรณการทํางานของสิ่งเหลาน้ี ภายใตสภาวะของการใชงาน โดยคํานึงถึงความมุงหมายใน
การใชงาน ความคุมคา ความปลอดภัยตอชีวิตและทรัพยสิน ในทางการแพทย 

2.3 นโยบายดานวิศวกรรมการแพทย หมายถึง เจตนารมณและทิศทางทั้งหมดของสถานพยาบาลที่
เกี่ยวกับการดําเนินการดานวิศวกรรมการแพทยของสถานพยาบาลที่กําหนดโดยผูบริหาร
ระดับสูง 

2.4 สถานพยาบาล หมายถึง สถานที่ใหบริการเกี่ยวกับสุขภาพอนามัย คือทั้งตรวจรักษาและ
ปองกันโรคใหแกประชาชนและมีเตียงสําหรับรับคนไข เขาพักรักษาตัวดวย (ตามพจนานุกรม) 

2.๕  วัตถุประสงคดานวิศวกรรมการแพทย หมายถึง จุดมุงหมายดานวิศวกรรมการแพทยที่ตองการ
บรรลุ ซึ่งกําหนดขึ้นโดยองคกรในเชิงผลการดําเนินการดานวิศวกรรมการแพทย 

2.๖  เอกสาร หมายถึง ขอมูลและสื่อสนับสนุน 
2.๗ ขั้นตอนการดําเนินงาน หมายถึง วิธีการที่กําหนดขึ้นในการใชขับเคลื่อนกิจกรรมหรือ

กระบวนการ 
2.๘  บันทึก หมายถึง เอกสารซึ่งแสดงผลหรือหลักฐานการดําเนินการของกิจกรรม 
2.๙  ผลการดําเนินการดานวิศวกรรมการแพทย หมายถึง ผลการจัดการดานวิศวกรรมการแพทย

ของสถานพยาบาลที่วัดได 
หมายเหตุ 1  การวัดการดําเนินการ รวมถึง การวัดประสิทธิผลการควบคุมของ

สถานพยาบาล 
หมายเหตุ ๒  ผลการดําเนินการดานวิศวกรรมการแพทยที่สามารถวัดได โดยนําไป

เปรียบเทียบกับนโยบายและวัตถุประสงคดานวิศวกรรมการแพทยและ
ขอกําหนดอ่ืนๆที่เกี่ยวของ 

2.1๐  การตรวจประเมิน หมายถึง กระบวนการที่มีระบบเปนอิสระและกําหนดไวเปนลายลักษณ
อักษร เพ่ือดําเนินการใหไดหลักฐานการประเมิน และประเมินผลตามหลักฐาน เพ่ือพิจารณา
วาตรงตามเกณฑการตรวจประเมินหรือไม 

2.1๑  เกณฑการตรวจประเมิน หมายถึง บรรทัดฐานที่ใชในการพิจารณาซึ่งอาจอยูในรูปนโยบาย
ขั้นตอนการดําเนินงานหรือขอกําหนดตางๆ 

2.1๒  หลักฐานการตรวจประเมิน หมายถึง บันทึก ถอยคําที่แสดงความจริงหรือขอมูลขาวสารอ่ืนๆ
ซึ่งเกี่ยวของกับเกณฑการตรวจประเมินและสามารถทวนสอบได 

หมายเหตุ หลักฐานการตรวจประเมินเปนไดทั้งเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ 

 
 



 

                                                          

3. การนาํไปใช 
ขอกําหนดของมาตรฐานน้ี เพ่ือทําใหสถานพยาบาลกําหนดนโยบายและวัตถุประสงค ระบบการจัดการ

วิศวกรรมการแพทยและกําหนดขั้นตอนในการนําไปปฏิบัติ พรอมทั้งช้ีใหเห็นความสําเร็จตามเกณฑที่กําหนด
ขึ้น เพ่ือใหเกิดวงจรการปรับปรุงระบบการจัดการวิศวกรรมการแพทยอยางตอเน่ือง ตามรูปแบบดังน้ี 

๑) นโยบายดานวิศวกรรมการแพทย 
๒) การวางแผน 
๓) การนําไปใชและการปฏิบัติ 
๔) การตรวจสอบและการแกไข 
๕) การทบทวนและการจัดการ 
๖) การพัฒนาอยางตอเน่ือง 
 

4. ขอกาํหนดของระบบการจัดการวิศวกรรมการแพทย 
4.1 สถานพยาบาลตองจัดทําระบบการจัดการวิศวกรรมการแพทยที่เปนลายลักษณอักษร มีการ

นําไปปฏิบัติ รักษาไวและมีการพัฒนาปรับปรุงอยางตอเน่ือง ตามขอกําหนดในมาตรฐานน้ี 
สถานพยาบาลตองกําหนดขอบเขต ของระบบการจัดการวิศวกรรมการแพทยและจัดทําเปน
เอกสาร 

4.2 นโยบายดานวิศวกรรมการแพทย ผูบริหารระดับสูงของสถานพยาบาลตองกําหนดนโยบายโดย
จัดทําเปนเอกสารพรอมทั้งลงนาม เพ่ือเปนแนวทางในการจัดการวิศวกรรมการแพทย นโยบาย
ดังกลาวตอง 

(๑)  เปนสวนหน่ึงของการดําเนินกิจการ  
(๒)  เหมาะสมกับลกัษณะ ขนาดและระดับของสถานพยาบาล 
(๓)  เปนกรอบในการกําหนดและทบทวนวัตถุประสงค 
(๔)  แสดงความมุงมั่นในการปฏิบัติตามกฎหมายและขอกําหนดอ่ืนๆที่สถานพยาบาล

เกี่ยวของหรือทําขอตกลงไว 
(๕)  แสดงความมุงมั่นในการจัดการดานวิศวกรรมการแพทยและปรับปรุงระบบการ

จัดการและผลการดําเนินการดานวิศวกรรมการแพทยอยางตอเน่ือง 
(๖)  ใหบุคลากรมีสวนรวมในระบบการจัดการดานวิศวกรรมการแพทยและไดรับ

คําปรึกษาแนะนําใหมีความรูความสามารถอยางเพียงพอในการปฏิบัติงาน 
(๗)  จัดสรรทรัพยากรใหเพียงพอและเหมาะสมในการดําเนินการใหบรรลุตามนโยบาย

ดานวิศวกรรมการแพทย 
ผูบริหารระดับสูงของสถานพยาบาลตองเผยแพรใหบุคลากรและผูมีสวนไดสวนเสียไดรับทราบและ

เขาใจจุดมุงหมายของนโยบาย เพ่ือใหเกิดความตระหนักในความรับผิดชอบ ดานวิศวกรรมการแพทยและตอง
ทบทวนตามระยะเวลาที่เหมาะสม เพ่ือใหมั่นใจวานโยบายที่กําหนดขึ้นยังมีความเหมาะสมกับสถานพยาบาล 

4.3 การวางแผนกําหนดแนวทางหรือวิธีการที่กําหนดกระบวนการทํางานไวลวงหนาอยางมีระบบ
โดยมีรายละเอียดตางๆของการดําเนินงานประกอบดวย สิ่งที่ตองทํา วิธีการและผูรับผิดชอบ เพ่ือใหบรรลุ
วัตถุประสงคและเปาหมายที่กําหนด โดยตรวจสอบและวัดผลได  

4.3.1 การช้ีบงความเสี่ยง อันตรายและการประเมินทุกกิจกรรมอยางตอเน่ือง เพ่ือใชในการ
พิจารณามาตรการควบคุม 

ขั้นตอนดําเนินงานสําหรับช้ีบงความเสี่ยง อันตรายและการประเมินครอบคลุมถึง 



 

                                                          

๑)  กิจกรรมที่ทําเปนประจําและที่ไมเปนประจํา 
๒)  กิจกรรมของผูรับเหมา บุคคลภายนอกที่มาใชบริการและผูเย่ียมชมในสถานที่

ทํางาน 
๓)  พฤติกรรมของมนุษย ขีดความสามารถ และปจจัยอ่ืนๆของมนุษย 
๔)  เกิดจากภายนอกสถานที่ทํางานซึ่งสามารถทําใหเกิดผลกับระบบการจัดการ

วิศวกรรมการแพทยภายใตการกํากับดูแลขององคกรภายในสถานที่ทํางาน 
๕)  บริเวณใกลเคียงกับสถานที่ทํางานขององคกร โดยเปนงานที่มีความเกี่ยวของกับ

กิจกรรมภายใตการกํากับดูแลขององคกร 
๖)  โครงสรางพ้ืนฐาน สิ่งแวดลอม เครื่องจักร เครื่องมือ ซอฟตแวรและอุปกรณตางๆ 

ภายในสถานที่ทํางานที่จัดเตรียมโดยองคกรหรืออ่ืนๆ 
๗)  การเปลี่ยนแปลงหรือขอเสนอใหมีการเปลี่ยนแปลงวัสดุ กระบวนการ วิธี

ปฏิบัติงานหรือกิจกรรมตางๆในองคกร 
๘)  การปรับปรุงระบบการจัดการวิศวกรรมการแพทย รวมถึงการเปลี่ยนแปลงช่ัวคราว

และมีผลกระทบตอการปฏิบัติงาน กระบวนการและกิจกรรมตางๆ 
๙)  กฎหมายที่เกี่ยวของกับการประเมินความพรอมดานวิศวกรรมการแพทย 
๑๐) การออกแบบพ้ืนที่ทํางาน กระบวนการ การติดต้ัง เครื่องจักรและอุปกรณ

ขั้นตอนการดําเนินการและการจัดการเกี่ยวกับงานภายในองคกร 
การช้ีบงความเสี่ยง อันตรายและการประเมินขององคกร 
๑. กําหนดขึ้นโดยคํานึงถึงขอบขาย ลักษณะกิจกรรมและระยะเวลา เพ่ือมั่นใจวาเปน

เชิงรุกมากกวาเชิงรับ 
๒. จัดลําดับความสําคัญ จัดเตรียมเปนเอกสารความเสี่ยงและการกําหนดมาตรการ

ควบคุมตางๆตามความเหมาะสม   
สําหรับการจัดการเปลี่ยนแปลง องคกรตองช้ีบงความเสี่ยงและอันตราย ซึ่งมี

ความสัมพันธกับการเปลี่ยนแปลงในองคกร ระบบการจัดการวิศวกรรมการแพทยหรือ
กิจกรรมตางๆกอนที่จะทําการเปลี่ยนแปลง 

การกําหนดมาตรการควบคุมหรือเปลี่ยนแปลงมาตรการควบคุมที่มีอยู ตอง
พิจารณาใชมาตรการลดความเสี่ยง ตามลําดับหรือใชมาตรการหลายมาตรการรวมกัน 
ดังน้ี 

๑) การกําจัด 
๒) การเปลี่ยนหรือทดแทน 
๓) การควบคุมทางดานวิศวกรรม 
๔) การควบคุมทางดานการบริหาร การเตือนอันตรายและหรือใชสัญญาณเตือน 
๕) การใชอุปกรณคุมครองความปลอดภัยสวนบุคคล 

องคกรตองทบทวนการช้ีบงความเสี่ยง อันตรายและการประเมินตามชวงเวลาที่กําหนด 
องคกรตองจัดทําและเก็บบันทึกตามที่กําหนดในขอ 4.5.๓ 

4.3.2 กฎหมายและขอกําหนดอ่ืนๆ  
สถานพยาบาลตองจัดทําขั้นตอนการดําเนินงานในดานตางๆและติดตามขอกําหนด

ของกฎหมายและขอกําหนดอ่ืนๆที่เกี่ยวของใหทันสมัยและนําไปใชในระบบการจัดการ
วิศวกรรมการแพทย 



 

                                                          

สถานพยาบาลตองมั่นใจวาขอกําหนดของกฎหมายและขอกําหนดอ่ืนๆที่
สถานพยาบาลนํามาประยุกตใชได มีการกําหนดผูรับผิดชอบในการจัดทําระบบการ
จัดการวิศวกรรมการแพทย มีการนําไปปฏิบัติและรักษาไวในสถานพยาบาล 

สถานพยาบาลตองสื่อสารขอมูลที่เกี่ยวของกับกฎหมายและขอกําหนดอ่ืนๆไปยัง
ผูปฏิบัติงานภายใตการกํากับดูแลของสถานพยาบาลและผูมีสวนไดสวนเสีย 

สถานพยาบาลตองจัดทําและเก็บบันทึกตามที่กําหนด 
4.3.3 วัตถุประสงคและแผนงาน 

สถานพยาบาลตองจัดทําวัตถุประสงคการจัดการวิศวกรรมการแพทยที่เปนเอกสาร
ในทุกระดับและทุกหนวยงานที่เกี่ยวของภายในสถานพยาบาล 

วัตถุประสงคตองวัดผลไดและสอดคลองกับนโยบายการจัดการวิศวกรรม
การแพทย ซึ่งประกอบไปดวยความมุงมั่นในการปองกันอันตราย เกิดความพรอมใช 
เช่ือถือไดและปลอดภัย ทั้งในภาวะปกติและภาวะฉุกเฉินการปฏิบัติ ตามกฎหมายและ
ขอกําหนดอ่ืนๆ ที่เกี่ยวของหรือทําขอตกลงไว รวมทั้งปรับปรุงอยางตอเน่ือง 

การกําหนดและทบทวนวัตถุประสงค สถานพยาบาลตองคํานึงถึงกฎหมายและ
ขอกําหนดอ่ืนๆ ที่เกี่ยวของหรือไดทําขอตกลงไว และพิจารณาถึง การปองกันอันตราย 
ความปลอดภัย และเช่ือถือได รวมถึงทางเลือกดานเทคโนโลยี การเงิน การปฏิบัติการและ
ขอกําหนดการใหบริการ รวมถึงมุมมองของผูมีสวนไดสวนเสีย 

แผนงานตองไดรับการติดตามและทบทวนอยางสม่ําเสมอตามแผนที่กําหนดเปน
ระยะๆและปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสม 

สถานพยาบาลตองจัดทําและจัดเก็บบันทึกตามที่กําหนด 
4.4 การนําไปใชและการปฏิบัติ 

4.4.1 ทรัพยากร บทบาท อํานาจหนาที่และภาระรับผิดชอบ 
ผูบริหารระดับสูงตองแสดงความมุงมั่นเพ่ือใหมั่นใจวามีทรัพยากรที่จําเปนอยาง

เพียงพอในการจัดทําระบบการจัดการวิศวกรรมการแพทย มีการนําไปปฏิบัติ รักษาไว
และมีการพัฒนาปรับปรุงอยางตอเน่ือง 

สถานพยาบาลตองกําหนดโครงสรางองคกรที่ เกี่ยวของกับการจัดการดาน
วิศวกรรมการแพทย บทบาท อํานาจหนาที่และภาระรับผิดชอบเปนเอกสาร สื่อสารให
ทราบอยางทั่วถึง 

สถานพยาบาลตองแตงต้ังผูแทนฝายบริหารดานวิศวกรรมการแพทย จากสมาชิก
ในคณะผูบริหารของสถานพยาบาล เพ่ือปฏิบัติงานโดยมีความรับผิดชอบและอํานาจ
หนาที่ดังน้ี 

(๑) ดูแลใหระบบการจัดการวิศวกรรมการแพทยที่ไดจัดทําข้ึน มีการนําไปปฏิบัติ
และรักษาไว ใหเปนไปตามขอกําหนดในมาตรฐานน้ีอยางตอเน่ือง 

(๒)  รายงานผลการดําเนินงานดานวิศวกรรมการแพทยตอผูบริหารระดับสูง เพ่ือ
นําไปใชทบทวนระบบการจัดการดานวิศวกรรมการแพทย 

(๓)  ใหขอเสนอแนะเพ่ือการปรับปรุงอยางตอเน่ือง 
4.4.2 ความสามารถ การฝกอบรม การมีจิตสํานึก 

สถานพยาบาลตองมั่นใจวา เจาหนาที่และผูมีสวนไดสวนเสียที่ปฏิบัติงานภายใต
การกํากับดูแลของสถานพยาบาล  ซึ่ งมีผลกระทบดานวิศวกรรมการแพทย  มี



 

                                                          

ความสามารถ โดยมีพ้ืนฐานจากการศึกษา การฝกอบรม ทักษะและประสบการณที่
เหมาะสม 

สถานพยาบาลช้ีบงความจําเปนในการฝกอบรม ที่เกี่ยวของกับระบบการจัดการ
วิศวกรรมการแพทย ตองจัดใหมีการอบรมหรือวิธีใดๆใหสอดคลองกับความจําเปนในการ
ฝกอบรมที่กําหนดและประเมินประสิทธิผลของการฝกอบรมหรือวิธีการใดๆ 

สถานพยาบาลตองจัดทําขั้นตอนการดําเนินงาน เพ่ือมั่นใจวาเจาหนาที่และผูมีสวน
ไดสวนเสียภายใตกํากับดูแลของสถานพยาบาลมีความตระหนักถึง 

(๑)  ผลกระทบสําคัญ ทั้งที่เกิดข้ึนจริงหรือมีแนวโนมที่จะเกิดข้ึนจากกิจกรรมการ
ปฏิบัติงานน้ันๆรวมถึงพฤติกรรมและประโยชนดานวิศวกรรมการแพทยที่
ไดรับจากการปรับปรุงการปฏิบัติงานของเจาหนาที่ 

(๒)  บทบาทความรับผิดชอบและความสําคัญในการบรรลุตามนโยบาย ขั้นตอน
การดําเนินงาน และขอกําหนดของระบบการจัดการวิศวกรรมการแพทย 
รวมถึงขอกําหนดการเตรียมความพรอมและการตอบโตภาวะฉุกเฉิน 

(๓)  ผลเสียที่อาจเกิด จากการไมปฏิบัติตามขั้นตอนการดําเนินงาน ที่กําหนด
ขั้นตอนการดําเนินงานสําหรับการฝกอบรม ตองครอบคลุมถึงความแตกตาง
ของระดับความรับผิดชอบ ความสามารถ ทักษะการใชภาษาและระดับความ
เสี่ยง  

สถานพยาบาลตองจัดทําและเก็บบันทึกตามที่กําหนด 
4.4.3 การสื่อสาร การมีสวนรวมและการปรึกษา 

4.4.3.1  การสื่อสาร 
สถานพยาบาลตองจัดทําข้ันตอนการดําเนินงานสําหรับการสื่อสารที่

เกี่ยวของกับระบบการจัดการวิศวกรรมการแพทยของสถานพยาบาลที่
รวมถึง 
(๑) การสื่อสารภายในองคกรระหวางระดับและหนวยงานตางๆใน

สถานพยาบาล 
(๒)  การสื่อสารกับผูรับเหมา บุคคลภายนอกที่มาใชบริการและผูเย่ียมชม

ในที่ทํางานสถานพยาบาล 
(๓) การรับขอมูลขาวสาร จัดทําเปนเอกสาร ตอบสนองตอคําแนะนําและ

ความคิดเห็นที่ไดรับจากผูมีสวนไดสวนเสียตองจัดทําและเก็บบันทึก
ตามที่กําหนด 

4.4.3.2  การมีสวนรวมและการปรึกษา 
สถานพยาบาลตองจัดทําข้ันตอนการดําเนินงานสําหรับการมีสวน

รวมและการปรึกษา ซึ่งรวมถึง 
(๑)  การมีสวนรวมของเจาหนาที่และการเตรียมการตางๆเพ่ือ 

ก. ความปลอดภัย เช่ือถือไดและกําหนดมาตรการควบคุมอยาง
เหมาะสม 

ข. การกําหนดและทบทวนนโยบาย 
(๒)  การปรึกษาหรือการใหขอมูลกับผูรับเหมาหรือผูมีสวนไดสวนเสีย เมื่อ

เกิดการเปลี่ยนแปลงตางๆที่มีผลกระทบกับดานวิศวกรรมการแพทย 



 

                                                          

4.4.4  เอกสารในระบบการจัดการวิศวกรรมการแพทย 
สถานพยาบาลตองมีเอกสารในระบบการจัดการวิศวกรรมการแพทยอยางเพียงพอ 

เพ่ือใหการจัดการเปนไปอยางมีประสิทธิผล เอกสารเหลาน้ีอาจอยูในรูปใดก็ได เชน สื่อ
สิ่งพิมพหรือสื่ออิเล็กทรอนิกส 
เอกสารในระบบการจัดการวิศวกรรมการแพทย ตองประกอบดวย 

(๑)  นโยบายและวัตถุประสงคดานวิศวกรรมการแพทย 
(๒)  ขอบขายของระบบการจัดการวิศวกรรมการแพทย 
(๓)  เอกสารในระบบการจัดการวิศวกรรมการแพทยที่สถานพยาบาลจัดทําขึ้น 

ตองอธิบายองคประกอบหลักของระบบการจัดการวิศวกรรมการแพทยและ
ความสัมพันธของเอกสารในระบบและเอกสารที่อางอิงอ่ืนๆ 

บันทึกถือเปนเอกสารประเภทหน่ึง ซึ่งตองจัดทําตามขอกําหนดที่ระบุในมาตรฐาน
น้ีและที่สถานพยาบาลเห็นวามีความจําเปนเพ่ือใหการวางแผนการปฏิบัติการและการ
ควบคุมการปฏิบัติงานที่เกี่ยวของกับดานวิศวกรรมการแพทยไดอยางมีประสิทธิผล การ
จัดทําและการควบคุม ใหเปนไปตามขอ 4.4.5   

4.4.5  การควบคุมเอกสาร  
สถานพยาบาลตองจัดทําขั้นตอนการดําเนินงานสําหรับการเก็บรักษาและควบคุม

เอกสารเพ่ือใหมั่นใจวา เอกสารมีความทันสมัยและใชไดตามวัตถุประสงค โดยอยางนอย
ตองมีการควบคุม ดังน้ี 

(๑)  อนุมัติเอกสารวามีความเพียงพอกอนการนําไปใช 
(๒)  ทบทวน ปรับปรุงเอกสาร(ถาจําเปน)และอนุมัติใหม 
(๓)  มั่นใจวาการเปลี่ยนแปลงและสถานะปจจุบันของเอกสารไดมีการระบุไว 
(๔)  มั่นใจวามีเอกสารตางๆที่เกี่ยวของ ณ จุดปฏิบัติงาน 
(๕)  มั่นใจวาเอกสารยังคงอานไดงายและมีการช้ีบงไวอยางชัดเจน 
(๖)  มั่นใจวาเอกสารตางๆ จากภายนอกซึ่งไดรับการพิจารณาโดยสถานพยาบาล

แลววามีความจําเปนสําหรับการวางแผนและดําเนินการระบบการจัดการ
วิศวกรรมการแพทยไดรับการช้ีบงและมีการควบคุมการแจกจาย 

(๗)  ปองกันการนําเอกสารลาสมัยแลวไปใช โดยไมไดต้ังใจและมีการช้ีบงที่
ชัดเจนสําหรับเอกสารที่ยกเลิกแลว แตมีความจําเปนตองเก็บไวใชอางอิง
สถานพยาบาลตองจัดทําและเก็บบันทึกตามที่กําหนดในขอ 4.5.๓ 

4.4.6 การควบคุมการปฏิบัติงาน 
สถานพยาบาลตองพิจารณาถึงการปฏิบัติงานและกิจกรรมตางๆที่ไดช้ีบงไววา มี

ความจําเปนตองมีการดําเนินการเพ่ือการใชงานที่ไดผล มีความพรอมใช เช่ือถือไดและ
ปลอดภัย ทั้งในภาวะปกติและภาวะฉุกเฉิน ซึ่งรวมถึงการจัดการ การเปลี่ยนแปลงตามที่
กําหนดในขอ 4.3.1 ดวย 

4.4.7  การเตรียมความพรอมและการตอบโตภาวะฉุกเฉิน 
สถานพยาบาลจะตองทําขั้นตอนการดําเนินงานสําหรับการเตรียมความพรอม

และการตอบโตภาวะฉุกเฉินโดย 
(๑) ช้ีบงภาวะฉุกเฉินที่อาจจะเกิดขึ้นได 
(๒) ตอบโตภาวะฉุกเฉินที่เกิดขึ้น 



 

                                                          

สถานพยาบาล ตองตอบโตภาวะฉุกเฉินที่เกิดขึ้นและปองกันหรือบรรเทาผล
เสียหายที่จะเกิดขึ้นตามมา 

ในการวางแผนตอบโตภาวะฉุกเฉิน สถานพยาบาลตองพิจารณาถึงการ
ประสานงานกับหนวยงานภายนอกหรือผูมีสวนไดสวนเสียทั้งในดานความชวยเหลือและ
การแจงเหตุ 

สถานพยาบาลตองทดสอบขั้นตอนการดําเนินงานสําหรับตอบโตภาวะฉุกเฉินที่ใช
อยูในสถานพยาบาล ตามชวงเวลาที่กําหนดเมื่อจําเปน โดยเฉพาะอยางย่ิงภายหลังการ
ทดสอบหรือฝกซอมหรือการเกิดภาวะฉุกเฉิน 

สถานพยาบาลตองจัดทําบันทึกตามที่กําหนดในขอ 4.5.๓ 
4.5 การตรวจสอบและการแกไขปญหา 

4.5.1  การติดตามตรวจสอบและการวัดผลการดําเนินการ 
องคกรตองจัดทําขั้นตอนการดําเนินงานสําหรับการติดตามตรวจสอบและการ

วัดผลการดําเนินการอยางสม่ําเสมอ โดยขั้นตอนการดําเนินงานตองครอบคลุมถึง 
(๑) การวัดในเชิงคุณภาพและปริมาณที่ เหมาะสม ตามความจําเปนของ

สถานพยาบาล 
(๒)  การติดตามตรวจสอบ ระดับความสําเร็จของการบรรลุวัตถุประสงคและ

ประสิทธิผลของการควบคุม 
(๓)  การวัดผลการดําเนินการเชิงรุก จากการติดตามตรวจสอบความสอดคลอง

ในการดําเนินการตามแผนงานดานวิศวกรรมการแพทย การควบคุมและ
เกณฑการควบคุม 

(๔)  การบันทึกขอมูลและผลการติดตามตรวจสอบและการวัดผลการดําเนินการ
ที่เพียงพอตอการนําไปวิเคราะห เพ่ือดําเนินการปฏิบัติการแกไขและ
ปฏิบัติการปองกัน 

ในกรณีที่มีการใชเครื่องมือตรวจวัด ตองจัดทําขั้นตอนการดําเนินงานที่แสดงถึง 
(1)  ความเหมาะสมของเครื่องมือที่ใช 
(2)  วิธีการเก็บ ตรวจวัดและวิเคราะหตัวอยาง 
(3)  การดูแลรักษาและการซอมบํารุงอยางเหมาะสม 
(4)  การสอบเทียบ หรือการทดสอบหรือทั้งสองอยาง ตามชวงเวลาที่กําหนดไว

หรือกอนนําไปใชงาน โดยเทียบกับมาตรฐานที่สามารถสอบกลับไปยัง
มาตรฐาน ระดับระหวางประเทศหรือระดับประเทศ ในกรณีไมมีมาตรฐาน
ดังกลาว ใหบันทึกวิธีการสอบเทียบหรือการทดสอบน้ันไวดวย 

 สถานพยาบาลตองจัดทํา จัดเก็บบันทึกตามที่กําหนดในขอ 4.5.๓ 
4.5.2  การประเมินผลการปฏิบัติ 

สถานพยาบาลตองจัดทําขั้นตอนการดําเนินงาน สําหรับการประเมินผลการ
ปฏิบัติตามกฎหมายและขอกําหนดอ่ืนๆตามชวงเวลาที่กําหนด เพ่ือแสดงความมุงมั่นใน
การปฏิบัติตามกฎหมายและขอกําหนดอ่ืนๆ 

สถานพยาบาลตองจัดเก็บบันทึกผลการประเมินความสอดคลอง 
4.5.3  การจัดทําและเก็บบันทึก 



 

                                                          

สถานพยาบาลตองจัดทําข้ันตอนการดําเนินงานสําหรับการช้ีบง การรวบรวม 
การทําดัชนี การจัดเก็บ การรักษาและการทําลายบันทึกดานวิศวกรรมการแพทย 
บันทึกตองชัดเจน เขาใจงาย สามารถช้ีบงและสอบกลับไปยังกิจกรรมตางๆดาน
วิศวกรรมการแพทย รวมทั้งตองมีการเก็บรักษาบันทึกใหสามารถเรียกมาใชงานไดงาย 
มีการปองกันการเสียหาย การเสื่อมสภาพหรือการสูญหายและตองมีการกําหนด
ระยะเวลาในการเก็บรักษาเปนหลักฐาน เพ่ือแสดงวา เปนไปตามขอกําหนดของ
มาตรฐานน้ี 

4.5.4  การตรวจประเมินภายใน 
สถานพยาบาลตองมั่นใจวา การตรวจประเมินภายในตามระบบการจัดการ

วิศวกรรมการแพทยไดดําเนินการตามชวงเวลาตามแผนที่กําหนดไว เพ่ือ 
(๑)  พิจารณาวา ระบบการจัดการวิศวกรรมการแพทย 

(1.1) สอดคลองตามแผนการจัดการวิศวกรรมการแพทย ที่กําหนดไว รวมถึง
ขอกําหนดของระบบการจัดการวิศวกรรมการแพทยน้ี 

(1.2) ไดนําไปปฏิบัติอยางเหมาะสมและสามารถรักษาระบบไวได 
(1.3) มีประสิทธิผลเปนไปตามนโยบายและวัตถุประสงคของสถานพยาบาล 

(๒)  จัดเตรียมขอมูลผลการตรวจประเมินแกฝายบริหาร 
โปรแกรมการตรวจประเมินตองมีการวางแผน จัดทํา มีการนําไปปฏิบัติและ

รักษาไวโดยสถานพยาบาล บนพ้ืนฐานของผลการประเมินในกิจกรรมตางๆของ
สถานพยาบาลและผลการตรวจประเมินครั้งที่ผานมา 

สถานพยาบาลตองจัดทําขั้นตอนการดําเนินงานเรื่องการตรวจประเมิน
ภายใน เพ่ือระบุถึง 

(๑) ความรับผิดชอบ ความสามารถและขอกําหนดตางๆของการวางแผน
และดําเนินการตรวจประเมิน การรายงานผลการตรวจประเมินและ
การจัดเก็บบันทึกที่เกี่ยวของ 

(๒) การกําหนดเกณฑการตรวจประเมิน ขอบขาย ความถ่ีและวิธีการตรวจ
การคัดเลือกผูตรวจประเมินและการดําเนินการตรวจประเมินตอง
มั่นใจในการยึดถือตามวัตถุประสงคและมีความเปนกลางใน
กระบวนการตรวจประเมิน 

สถานพยาบาลตองจัดทําเก็บบันทึกตามที่กําหนดในขอ 4.5.3 
4.5.5 การทบทวนการจัดการ  

ผูบริหารระดับสูงตองทบทวนระบบการจัดการวิศวกรรมการแพทยของ
สถานพยาบาลตามชวงเวลาที่วางแผนไว เพ่ือใหมั่นใจวาระบบยังมีความเหมาะสม 
พอเพียงและมีประสิทธิผลอยางตอเน่ือง 

การทบทวนตองรวมถึงการประเมินโอกาสเพ่ือการปรับปรุงและความจําเปนใน
การเปลี่ยนแปลงระบบการจัดการวิศวกรรมการแพทย รวมทั้งนโยบายและวัตถุประสงค
ดานวิศวกรรมการแพทย 

ขอมูลสําหรับการทบทวนการจัดการวิศวกรรมการแพทยตองรวมถึง 
(๑)  ผลการดําเนินการ 
(๒)  ระดับความสําเร็จของการบรรลุวัตถุประสงค 



 

                                                          

(๓)  ผลการตรวจประเมินภายในและผลการปฏิบัติตามกฎหมายและขอกําหนด
อ่ืนๆ 

(๔)  การสื่อสารจากผูมีสวนไดสวนเสียภายนอกองคกร รวมทั้งขอรองเรียน 
(๕)  ผลการมีสวนรวมและการปรึกษา 
(๖)  การติดตามประเมินผลจากการประชุมครั้งที่ผานมา 
(๗)  การเปลี่ยนแปลงสถานการณ รวมทั้งการพัฒนาของกฎหมายและขอกําหนด

อ่ืนๆที่เกี่ยวของกับ 
(๘)  ขอเสนอแนะเพ่ือการปรับปรุง  

4.5.6 การปรับปรุงอยางตอเน่ือง 
ผลทบทวนการจัดการตองแสดงความมุงมั่น ใหมีการปรับปรุงอยางตอเน่ืองและ

ตองรวมถึงการตัดสินใจและการดําเนินการใดๆที่เกี่ยวของกับการเปลี่ยนแปลงในสิ่ง
ตอไปน้ี 

(๑) ผลการดําเนินการดานวิศวกรรมการแพทย 
(๒) นโยบายและวัตถุประสงคดานวิศวกรรมการแพทย 
(๓) ทรัพยากรตางๆที่จําเปน 
(๔) ประเด็นอ่ืนๆของระบบการจัดการวิศวกรรมการแพทย 
ผลการทบทวนการจัดการตองนําไปสื่อสารและใหคําปรึกษาได 
สถานพยาบาลตองจัดทําและเก็บบันทึกตามที่กําหนดในขอ 4.5.3 



 

 
 

 

 
ขอกําหนด 

ดานเครื่องมือแพทยในสถานพยาบาล 
 

๑ ขอบขาย 
1. ขอกําหนดดานเครื่องมือแพทยในสถานพยาบาลน้ี กําหนดขอแนะนําและวิธีการเลือก การใช 

การดูแลและการบํารุงรักษาเครื่องมือแพทยที่ใชในโรงพยาบาล เพ่ือสรางความมั่นใจวาโรงพยาบาลมีเครื่องมือ
แพทย พรอมใชงาน ปลอดภัยและเช่ือถือได 

2. ขอกําหนดดานเครื่องมือแพทยในสถานพยาบาลน้ี ใชไดกับสถานพยาบาลทุกประเภท ทุกขนาด 
 

๒ บทนิยาม 
3. เครื่องมือแพทยในโรงพยาบาล หมายถึง เครื่องมือ เครื่องใช วัตถุที่ใชใสเขาไปในรางกาย 

ผลิตภัณฑ ซอฟตแวร หรือวัตถุอ่ืนใด ที่ผูผลิตมุงหมายเฉพาะสําหรับใชประกอบโรคศิลปะ ประกอบวิชาชีพเวช
กรรม ประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ ประกอบวิชาชีพทันตกรรม ประกอบวิชาชีพเทคนิค
การแพทย ประกอบวิชาชีพกายภาพบําบัด ทําลายหรอืฆาเช้ือสําหรับเครื่องมือแพทย 

4. บํารุงรักษา หมายถึง การดูแลช้ินสวนหรือกลไกลตามระยะเวลาใชงาน ใหอยูในสภาพสมบูรณ
พรอมใชงาน และความปลอดภัย ตามที่กําหนด 

5. ตรวจสอบ หมายความวา การตรวจพิจารณาความเรียบรอยของช้ินสวนหรือกลไกการทํางาน 
ตามที่กําหนด 

6. ทดสอบ หมายความวา การตรวจสอบและทดลองใชงาน ช้ินสวนอุปกรณหรือกลไกการทํางาน
ของอุปกรณเพ่ือความถูกตอง ตามที่กําหนด 

7. การสอบเทียบ หมายความวา การวัดที่ดําเนินการบนมาตรฐานการวัด วัสดุที่วัด และเครื่องมือ
วัดโดยแสดงความสัมพันธระหวางของคาที่วัดไดและคาที่รูของปริมาณที่ตองการวัด (ที่มา: สมอ) 

 
๓) หลกัเกณฑการไดมา 

1. เครื่องมือแพทยที่ใชงานในโรงพยาบาล เปนเครื่องมือแพทยที่ไดรับอนุญาตนําเขาถูกตองตาม
กฎหมายและไดมาตรฐานสากลที่เกี่ยวของ เชน มาตรฐาน ISO, IEC, EN, UL หรือไดรับรองมาตรฐาน
ผลิตภัณฑอุตสาหกรรม 

2. การติดต้ังเครื่องมือแพทยเปนไปตามหลักวิศวกรรมหรือมาตรฐานที่เกี่ยวของหรือตามคําแนะนํา
ของผูผลิต 

กรณ ีเครื่องมือแพทยประเภทที่กฎหมายกําหนดใหตองมีการขออนุญาตติดต้ังและใชงาน โรงพยาบาล
จะตองปฏิบัติตามที่กฎหมายกําหนด 

 
๔) การใชงานและบํารุงรกัษา 

1. โรงพยาบาล จัดทําขอมูลประวัติเครื่องมือแพทยในโรงพยาบาล ประกอบดวย 
1) ช่ือครุภัณฑ (ตามเอกสารแนบในภาคผนวก) 



 

 
 

2) ID Number (หมายเลขประจําตัวเครื่องมือแพทยที่ไมเปลี่ยนแปลงตลอดอายุการใชงาน) 
3) ย่ีหอ (ช่ือทางการคาของเครื่องมือ) 
4) รุน (ช่ือหรือรหัสรุนของเครื่องมือ) 
5) หมายเลขเครื่อง (เลขลําดับการผลิตเครื่อง) 
6) ผูผลิต (บริษัทผูผลิตเครื่อง) 
7) ประเทศผูผลิต (ประเทศผูผลิตหรือประเทศเจาของเครื่องหมายการคา) 
8) ผูจําหนาย 

- ช่ือสถานประกอบการ 
- ที่อยู  
- เบอรโทรศัพท  

9) ราคาเครื่องมือแพทย 
10) วันที่ไดรับเครื่องมือแพทย (วันที่ไดรับเครื่องมือแพทยเขาใชงานในโรงพยาบาล) 
11) วิธีการไดมาเครื่องมือแพทย (เอกสารอางอิงการไดมาของเครื่องมือแพทย ไดแกการจัดซื้อ

จัดจาง การรับโอน การรับบริจาค เปนตน) 
12) สถานที่ใชงาน (อาคาร สถานที่และหองที่ติดต้ังใชงาน หรือนําไปใชงาน) 

2. จัดใหมีการบํารุงรักษาเครื่องมือแพทย ตามคูมือการใชงานที่ผูผลิตกําหนด หากไมมีคูมือดังกลาว
ใหโรงพยาบาลหรือวิศวกรหรือผูเช่ียวชาญ กําหนดขึ้นเปนคูมือและดําเนินการบํารุงรักษาอยางนอยปละ 1 ครั้ง
และเก็บผลการดําเนินการไวเพ่ือการตรวจติดตาม 

3. ผูปฏิบัติงานบํารุงรักษาเครื่องมือแพทย 
1) จบการศึกษาในระดับไมตํ่ากวาประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ดานอุตสาหกรรมหรือที่

เกี่ยวของ) 
2) มีประสบการณในสวนที่เกี่ยวของไมนอยกวา 1 ป หรือ 
3) ผานการอบรมการบํารุงรักษาจากผูผลิตหรือผูแทนจําหนายหรือวิศวกรหรือผูเช่ียวชาญ 

 
๕) การตรวจสอบ ทดสอบหรือสอบเทียบ 

1. จัดใหมีการตรวจสอบ ทดสอบหรือสอบเทียบ กอนการใชงานทุกคร้ัง โดยมีผูดูแลรับผิดชอบการ
ใชงาน ตามคูมือการใชงานที่ผูผลิตกําหนด หากไมมีคูมือดังกลาวใหโรงพยาบาลหรือวิศวกรหรือผูเช่ียวชาญกําหนด
ขึ้นเปนคูมือและเก็บผลการดําเนินการไวเพ่ือการตรวจติดตาม 

2. บันทึกขอมูลรายละเอียดการตรวจสอบและหรือทดสอบดังตอไปน้ี 
1) ตรวจสอบ ประกอบดวยรายละเอียดความเรียบรอยของช้ินสวนหรือกลไกลการทํางาน 

เชน สภาพภายนอกตัวเคร่ือง สภาพสายไฟหรือสายนําสัญญาณตางๆกระดาษบันทึก เจล นํ้ายาหรืออุปกรณ
ประกอบการใชงาน 

2) ทดสอบ ประกอบดวยรายละเอียดการทํางานของช้ินสวนอุปกรณหรือกลไกการทํางาน
ของอุปกรณ เชน จอแสดงผล ไฟหรือสัญญาณแจงเตือน พลังงานสํารองหรือระบบการสั่งงาน 

3) รอบระยะเวลาการตรวจสอบและหรือทดสอบ 
4) ผูตรวจสอบและหรือทดสอบ  

3. จัดใหมีการรับรองผลการตรวจสอบ ทดสอบ หรือสอบเทียบ อยางนอยปละ 1 ครั้ง  
4. บันทึกขอมูลรายละเอียดในเอกสารรับรองผลดังตอไปน้ี 



 

 
 

1) ช่ือหนวยงาน สถานที่ต้ัง 
2) ช่ือเครื่องมือแพทย 

- หมายเลขประจําตัวครุภัณฑ (ID Number) 
- ย่ีหอ 
- รุน 
- หมายเลขเครื่อง (Serial Number) 

3) วันที่ดําเนินการตรวจสอบ ทดสอบหรือสอบเทียบ 
4) สภาพแวดลอม 
5) ช่ือผูตรวจสอบ ทดสอบหรือสอบเทียบ 
6) อางอิงวิธีหรือมาตรฐานการตรวจสอบ ทดสอบหรือสอบเทียบ 
7) ผลตรวจสอบ ทดสอบหรือสอบเทียบ 
8) ขอมูลเครื่องมือที่ใชตรวจสอบ ทดสอบหรือสอบเทียบ 

5. หลักเกณฑและวิธีการตรวจสอบ ทดสอบหรือสอบเทียบ ใหเปนไปตามมาตรฐานกระทรวง
สาธารณสุขรับรองหรือตามมาตรฐานอ่ืนที่เกี่ยวของ (ในกรณีไมมีมาตรฐานที่กระทรวงสาธารณสุขรับรอง) 

1) เครื่องมือที่ใชในกระบวนการทดสอบหรือสอบเทียบ 

• มีอัตราสวนความถูกตอง ไมนอยกวา 3 เทา 

• มีพิสัยครอบคลุมยานการวัด 

• มีเอกสารรับรองผลการสอบเทียบจากหองปฏิบัติการมาตรฐาน สามารถสอบ
กลับได 

2) ผูใหบริการในการตรวจสอบ ทดสอบหรือสอบเทียบ ประเมินผลและจัดทํารายงานผล
การควบคุมการใชเครื่องมือแพทยในโรงพยาบาล  

คุณสมบัติบุคคลผูใหบริการอยางหน่ึงอยางใด ดังตอไปน้ี 

(ก)  จบการศึกษาในระดับปริญญาตรีดานวิทยาศาสตร วิศวกรรมศาสตร
หรืออุตสาหกรรมศาสตร 

(ข)  ผานการอบรมดานการตรวจสอบ ทดสอบหรือสอบเทียบ ประเมินผล
และจัดทํารายงานผลที่เกี่ยวของกับการมี การใชเครื่องมือแพทยใน
โรงพยาบาลจากหนวยงานทั้งภาครัฐหรือภาคเอกชนที่กรมสนับสนุน
บริการสุขภาพรับรอง โดยกรณีบุคคลผูใหบริการไมใชวิชาชีพตามที่
กฎหมายที่เกี่ยวของกําหนดตองปฏิบัติงานภายใตการควบคุมและ
รับรอง ในปฏิบัติงานเฉพาะเร่ืองที่จะตรวจสอบ ทดสอบหรือสอบ
เทียบและประเมินผล 

(ค)  มีประสบการณในเร่ืองที่เกี่ยวของไมนอยกวาหาป โดยมีใบรับรอง
จากหนวยงานที่ภาครัฐหรือภาคเอกชนที่กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
รับรอง โดยกรณีบุคคลผูใหบริการไมใชวิชาชีพตามที่กฎหมายที่
เกี่ยวของกําหนดตองปฏิบัติงานภายใตการควบคุมและรับรองในการ
ปฏิบัติงานเฉพาะเร่ืองที่จะตรวจสอบ ทดสอบหรือสอบเทียบและ
ประเมินผล 

 



 

 
 

๖) การซอมแซม 
1. โรงพยาบาลที่มีความประสงคจะทําการซอมแซม เครื่องมือแพทย ใหปฏิบัติดังน้ี 

1) การดําเนินการซอมแซม ใหดําเนินการโดยวิศวกรหรือผูแทนผลิตภัณฑหรือหนวยงาน
ดานเครื่องมือแพทย  

2) การดําเนินการซอมแซม ที่มีผลกระทบตอความเที่ยงตรง ความเช่ือมั่นและความ
ปลอดภัย ใหโรงพยาบาลดําเนินการตรวจสอบ ทดสอบหรือสอบเทียบกอนนํากลับมาใชงานหรือใหบริการ 

3) เก็บผลการซอมแซมไวเพ่ือการตรวจติดตาม 
2. ผูปฏิบัติงานซอมแซมเครื่องมือแพทย 

1) จบการศึกษาในระดับไมตํ่ากวาประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ดานอุตสาหกรรมหรือที่
เกี่ยวของ) 

2) มีประสบการณในสวนที่เกี่ยวของไมนอยกวา 1 ป หรือ 
3) ผานการอบรมการบํารุงรักษาจากผูผลิตหรือผูแทนจําหนายหรือวิศวกรหรือผูเช่ียวชาญ 

 
๗) การยกเลกิการใชงาน 

1. โรงพยาบาล บันทึกขอมูลการยกเลิกการใชงานเครื่องมือแพทยในประวัติเครื่องมือแพทยของ
โรงพยาบาล 

2. เครื่องมือแพทยที่กฎหมายกําหนดให ตองแจงยกเลิกการใชงานหรือเคลื่อนยายสถานที่ติดต้ัง 
โรงพยาบาล ตองปฏิบัติตามกฎหมายกําหนด 

 



 

 
 

 

 

ขอกําหนด 
ดานความปลอดภัยในสถานพยาบาล 

1. ขอบขาย 

1. ขอกําหนดดานความปลอดภัยในสถานพยาบาลน้ีได กําหนดขอแนะนําและแนวทางการปฏิบัติ

ดานความปลอดภัยในสถานพยาบาล ใหเกิดความปลอดภัยแกบุคลากรและผูเกี่ยวของ   

2. ขอกําหนดดานความปลอดภัยในสถานพยาบาลน้ีใชไดกับสถานพยาบาลทุกประเภท ทุกขนาด  

2. บทนิยาม 

1. สถานพยาบาล หมายถึง สถานที่ใหบริการเกี่ยวกับสุขภาพอนามัย คือทั้งตรวจรักษาและปองกัน

โรคใหแกประชาชนและมีเตียงสําหรับรับคนไข เขาพักรักษาตัวดวย  

2. ความปลอดภัยในสถานพยาบาล หมายถึง การกระทําหรือสภาพการทํางานซึ่งปลอดจากเหตุอัน

จะทําใหเกิดการประสบอันตราย การเจ็บปวยหรือความเดือดรอนรําคาญอันเน่ืองจากการทํางานหรือเกี่ยวกับการ

ทํางานในสถานพยาบาล 

3. เครื่องจักร 
หมวด 1 
บทนิยาม 

1. เครื่องจักร หมายถึง สิ่งที่ประกอบดวยช้ินสวนหลายช้ินสําหรับกอกําเนิดพลังงาน เปลี่ยนหรือ
แปลงสภาพพลังงาน หรือสงพลังงาน ทั้งน้ี ดวยกําลังนํ้า ไอนํ้า เช้ือเพลิง ลม กาซ ไฟฟาหรือพลังงานอ่ืนและ
หมายความรวมถึงเครื่องอุปกรณ ลอตนกําลัง รอก สายพาน เพลา เฟองหรือสิ่งอ่ืนที่ทํางานสัมพันธกัน รวมทั้ง
เครื่องมือกล 

2. การตรวจสอบ หมายถึง การตรวจพิจารณาความเรียบรอยของช้ินสวนหรือกลไกการทาํงานของ
เครื่องจักร ตามที่กําหนดไวในคูมือของผูผลติ 

3. การทดสอบ หมายถึง การตรวจสอบและทดลองใชงานช้ินสวนอุปกรณหรือกลไกการทาํงานของ
อุปกรณเพ่ือความถูกตองโดยวิศวกร 

4. วิศวกร หมายถึง ผูซึ่งไดรับใบอนุญาตเปนผูประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมตามกฎหมายวา
ดวยวิศวกร 

 
บททัว่ไป 

1. สถานพยาบาล จดัทําขอมูลประวัติครุภัณฑในสถานพยาบาล ประกอบดวย 
1) ช่ือครุภัณฑ(ระบุช่ือตามแนวทางการกําหนดรหัสตามระเบียบพัสดุ) 
2) ID Number (หมายเลขประจําครุภัณฑ ที่ไมเปลี่ยนแปลงตลอดอายุการใชงาน) 
3) ย่ีหอ(ช่ือทางการคาของเครื่องมือ) 
4) รุน(ช่ือหรือรหัสรุนของเครื่องมือ) 
5) หมายเลขเครื่อง(เลขลําดับการผลิตเครื่อง) 



 

 
 

6) ผูผลิต(บรษิัทผูผลิตเครื่อง) 
7) ประเทศผูผลิต(ประเทศผูผลติหรือประเทศเจาของเครื่องหมายการคา) 
8) ผูจําหนาย 

• ช่ือสถานประกอบการ 

• ที่อยู  

• เบอรโทรศัพท  
9) ราคาครุภัณฑ 
10) วันที่ไดรับ(วันที่ไดรับเขาใชงานในสถานพยาบาล) 
11) วิธีการไดรับมา(เอกสารอางอิงการไดมาของครภัุณฑการแพทย ไดแก การจัดซื้อจัด 

จาง การรับโอนครุภัณฑ การรับบริจาค เปนตน) 
12) สถานที่ใชงาน(อาคาร สถานที่และหองที่ติดต้ังใชงานหรือนําไปใชงาน) 

2. ตองดูแลใหบุคลากรซึ่งทํางานเกี่ยวกับเครื่องจักรปฏิบัติ ดังตอไปน้ี 
1) สวมใสเครื่องนุงหมใหเรียบรอย รัดกุมและเหมาะสม 
2) ไมสวมใสเครื่องประดับที่อาจเกี่ยวโยงกับสิ่งหน่ึงสิ่งใดได 
3) รวบผมที่ปลอยยาวเกินสมควรหรือทําอยางหน่ึงอยางใดใหอยูในลักษณะที่ปลอดภัย 

3. ในบริเวณที่มีการติดต้ัง การซอมแซมหรือการตรวจสอบเครื่องจักรหรือเครื่องปองกันอันตราย
จากเครื่องจักร ตองติดปายแสดงการดําเนินการดังกลาว โดยใชเครื่องหมายหรือขอความที่เขาใจงายและเห็นได
ชัดเจน รวมทั้งจัดใหมีระบบ วิธีการหรืออุปกรณปองกันมิใหเครื่องจักรน้ันทํางานและใหแขวนปายแสดง
เครื่องหมายหรือสัญลักษณหามเปดสวิตชไวที่สวิตชของเครื่องจักรดวย 

4. การประกอบ การติดต้ัง การซอมแซมและการใชงานเครื่องจักร ตองจัดใหมีวิศวกรเปนผูรับรอง
ตามหลักเกณฑและวิธีการที่กําหนดและเก็บผลการดําเนินการไวเพ่ือการตรวจติดตาม 

5. ตองดูแล ตรวจสอบเครื่องจักรน้ันใหอยูในสภาพใชการไดดีปลอดภัย ตามระยะเวลาการใชงานที่
เหมาะสมและจัดใหมีการตรวจรับรองประจําปตามชนิดและประเภทที่กําหนด 

6. หามมิใหสถานพยาบาล ใชหรือยอมใหบุคลากรใชเครื่องจักรทํางาน เกินพิกัดหรือขีด
ความสามารถที่ผูผลิตกําหนด 

7. เครื่องเจียร เครื่องตัด เครื่องไสหรือเครื่องจักรที่อาจกอใหเกิดอันตรายไดโดยสภาพ ตองประกาศ
กําหนดวิธีการทํางานของบุคลากร ติดไวบริเวณที่พนักงานปฏิบัติงาน 

8. ในกรณีทีใ่หบุคลากรทํางานเกี่ยวกับเครื่องเช่ือมไฟฟา เครื่องเช่ือมกาซ รถยกหรือเครื่องจักรที่
อาจกอใหเกิดอันตรายไดโดยสภาพตาม สถานพยาบาลตองใชบุคลากรที่มีความชํานาญในการใชเครื่องจักรน้ันและ
ผานการอบรมตามหลักเกณฑและวิธีการที่กําหนด 

9. ตองดูแลใหพ้ืนที่บริเวณรอบเครื่องจักรติดต้ังอยูในลักษณะที่ปลอดภัย 
10  ตองจัดใหมีวิธีการดําเนินการเพ่ือปองกันมิใหบุคลากรไดรับอันตรายจากการทํางานเกี่ยวกัก

เครื่องจักร ดังตอไปน้ี 
1) เครื่องจักรที่ใชพลังงานไฟฟาตองมีระบบหรือวิธีการปองกันกระแสไฟฟารั่วเขาตัวบุคคล

ที่เกี่ยวของหรือเครื่องจักรและตองตอสายดิน ทั้งน้ี การติดต้ังระบบปองกันกระแสไฟฟารั่วดังกลาวใหเปนไปตาม
มาตรฐานของการไฟฟาฯในทองถิ่นน้ัน กรณีที่ไมมมีาตรฐานดังกลาว ใหปฏิบัติตามมาตรฐานของสมาคมวิศวกรรม
สถานแหงประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ 



 

 
 

2) เครื่องจักรที่ใชพลังงานไฟฟา สายไฟฟาเขาเครื่องจักรตองเดินลงมาจากที่สูง กรณีเดิน
บนพ้ืนดินหรือฝงดินตองใชทอรอยสายไฟฟาที่แข็งแรงและปลอดภัย 

3) เครื่องจักรชนิดอัตโนมัติ ตองมีสีเครื่องหมายปด-เปด ที่สวิตชอัตโนมัติตามหลักสากล
และมีเครื่องปองกันมิใหสิ่งหน่ึงสิ่งใดกระทบสวิตช อันเปนเหตุใหเครื่องจักรทํางาน 

4) เครื่องจักรที่มกีารถายทอดพลังงานโดยใชเพลา สายพาน รอก เครื่องอุปกรณ ลอตน
กําลังตองมีตะแกรงหรือที่ครอบปดคลุมสวนที่หมุนไดและสวนสงถายกําลังใหมิดชิด  

5) เครื่องจักรที่มีใบเลื่อยวงเดือนตองจัดใหมีเครื่องปองกันอันตรายจากเครื่องจักรน้ัน 
6) เครื่องจักรที่ใชเปนเครื่องลับ ฝน หรือแตงผิวโลหะ ตองมีเครื่องปดบังประกายไฟหรือ

เศษวัตถุในขณะใชงาน 
7) ตองจัดใหทางเดินเขาออกจากพ้ืนที่สําหรับปฏิบัติงานเกี่ยวกับเครื่องจักรมีความกวางไม

นอยกวาแปดสิบเซนติเมตร 
11  ตองจัดทํารั้ว คอกกั้นหรือเสนแสดงเขตอันตราย ณ บริเวณที่ต้ังของเครื่องจักร ใหบุคลากรเห็น

ไดชัดเจนและตองดูแลไมใหบุคลากรซึ่งไมเกี่ยวของเขาไปในบริเวณดังกลาว 
12 ตองไมติดต้ังเครื่องจักรที่ควบคุมโดยระบบอิเล็กทรอนิกสหรือคอมพิวเตอรในบริเวณพ้ืนที่ ที่ม ี

กระแสไฟฟาเหน่ียวนําจนอาจมีผลทําใหการทํางานของเครื่องจักรผิดปกติและกอใหเกดิอันตรายตอบุคลากร 
 

หมวด 2  

ลฟิต 

1 ในกรณีที่จัดใหมีลิฟตในการปฏิบัติงาน ตองปฏิบัติ ดังตอไปน้ี 
1) จัดทําคําแนะนําอธิบายการใชลิฟตและการขอความชวยเหลือติดไวในหองโดยสารของลิฟต 
2) จัดทําคําแนะนําอธิบายการใหความชวยเหลือ ติดไวในหองจักรกลและหองผูดูแลลฟิต 
3) จัดทําขอหามใชลิฟต ติดไวที่ขางประตูลิฟตดานนอกทุกช้ัน 
4) จัดใหมีการตรวจสอบลิฟตกอนการใชงานทุกวัน หากสวนใดชํารุดเสียหายตองซอมแซมให 

เรียบรอยกอนใชงาน 
5) จัดใหมีมาตรการปองกันอันตรายและติดปายหามใชลิฟตใหผูที่เกี่ยวของเห็นไดชัดเจน ใน 

ระหวางที่มีการซอมบํารุง การตรวจสอบหรือการทดสอบลิฟต 
2 ลิฟตที่จะนํามาใชตองมีรายละเอียดคุณลักษณะ ดังตอไปน้ี 

1) ติดต้ังไวในที่มั่นคง แข็งแรงและเหมาะสม 
2) มีปายบอกพิกัดนํ้าหนักหรือจํานวนคนโดยสารไดอยางปลอดภัย 
3) มีระบบปองกันมิใหลิฟตเคลื่อนที ่ในกรณีที่ประตูลิฟตยังไมปด 
4) มีระบบไฟสองสวางฉุกเฉินและมีระบบระบายอากาศที่เพียงพอภายในหองโดยสารของลิฟต  

ในกรณีที่กระแสไฟฟาดับ 
5) มีระบบแสงหรือเสียงเตือน ในกรณทีี่มีการใชลิฟตบรรทุกนํ้าหนักเกินพิกัดที่ผูผลิตกาํหนด 
6) มีอุปกรณตัดระบบการทํางานของลิฟตเมื่อมีการใชลิฟตบรรทุกนํ้าหนักเกินพิกัดที่ผูผลิต 

กําหนด 
                       7) มีระบบสื่อสารสําหรบัใชงานในหองโดยสารลิฟตกับภายนอกทั้งสภาวะปกติและกรณีที่
กระแสไฟฟาดับ 



 

 
 

3 ในการประกอบ การติดต้ัง การทดสอบ การใช การซอมบํารุงและการตรวจสอบลิฟต ตองปฏิบัติ
ตามรายละเอียดคุณลักษณะของลิฟตแตละประเภทหรือคูมือการใชงานที่ผูผลิตกําหนดไว หากไมมีรายละเอียด
คุณลักษณะหรอืคูมือการใชงานดังกลาว ตองปฏิบัติตามรายละเอียดคุณลักษณะหรือคูมือการใชงานที่วิศวกรได
กําหนดขึ้นเปนหนังสือ และเกบ็ผลการตรวจสอบและการทดสอบไวเพ่ือการตรวจติดตาม 

4 ตองจัดใหมีการตรวจสอบและการทดสอบช้ินสวนและอุปกรณของลิฟตโดยวิศวกรอยางนอยปละ
หน่ึงครั้ง  

5 ตองตรวจสอบระบบความปลอดภัยและระบบการทํางานของลิฟตเปนประจําทุกเดือนและเก็บ
ผลการดําเนินการไวเพ่ือการตรวจติดตาม 

6 ตองควบคุมดูแลมิใหบุคลากรหรือบุคคลใดดัดแปลงหรือทําใหลิฟตรับนํ้าหนักไดเกินพิกัดที่ผูผลิต
กําหนด 
  

หมวด 3 
เครื่องเชื่อมไฟฟาและเครื่องเชื่อมกาซ 

1 กอนใชเครื่องเช่ือมไฟฟาและเครื่องเช่ือมกาซ ตองปฏิบัติ ดังตอไปน้ี 
1) จัดใหมีเครือ่งดับเพลิงแบบเคลื่อนยายไดติดต้ังไวในบริเวณใกลเคียงที่สามารถนํามาใช 

ดับเพลิงไดทันที 
2) จัดใหมีอุปกรณคุมครองความปลอดภัยสวนบุคคลใหบุคลากรสวมใส 
3) จัดบริเวณที่ปฏิบัติงานมิใหมีวัสดุที่ติดไฟงายวางอยู 
4) จัดใหมีฉากกั้นหรืออุปกรณปองกันอันตรายอ่ืนๆที่เหมาะสม เพ่ือปองกันอันตรายจาก 

ประกายไฟและแสงจา 
2 ตองควบคุมดูแลมิใหบุคลากรหรือผูซึ่งไมเกี่ยวของเขาไปในบริเวณที่มีการทํางานดวยเครื่องเช่ือม

ไฟฟาหรือเครื่องเช่ือมกาซ 
3 ตองจัดใหมีมาตรการดานความปลอดภัยและควบคุมดูแลใหบุคลากรปฏิบัติโดยเครงครัด เมื่อใช

เครื่องเช่ือมไฟฟาหรือเครื่องเช่ือมกาซในบรเิวณที่อาจจะกอใหเกิดอันตรายจากการระเบิด เพลิงไหมหรือไฟลาม
จากกาซ นํ้ามนัหรือวัตถุไวไฟอ่ืน 

4 ในกรณีทีใ่หบุคลากรทํางานเกี่ยวกับเครื่องเช่ือมไฟฟา ตองปฏิบัติดังตอไปน้ี 
1) จัดใหมีการตอสายดิน( Ground ) กับโครงโลหะของเครื่องเช่ือมไฟฟาที่ตอจากอุปกรณการ

เช่ือม ทั้งน้ี ขนาดของสายดินตองไมตํ่ากวามาตรฐานของการไฟฟาฯในทองถิ่นน้ัน กรณีที่ไมมมีาตรฐานดังกลาวให
ปฏิบัติตามมาตรฐานของสมาคมวิศวกรรมสถานแหงประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ 

2) จัดสถานทีป่ฏิบัติงานใหมีแสงสวางและการระบายอากาศอยางเหมาะสม 
3) จัดใหมีการใชสายดิน สายเช่ือม หัวจับสายดินและหัวจับลวดเช่ือม ตามขนาดและ 

มาตรฐานที่ผูผลิตกําหนดไว 
4) จัดสายเช่ือม ใหหางจากการบดทับของยานพาหนะ นํ้าหรือที่ช้ืนแฉะ หากไมสามารถ

หลีกเลี่ยงได ตองจัดใหมีอุปกรณปองกันความเสียหายขางตน  
5 ในกรณีทีใ่หบุคลากรทํางานเกี่ยวกับเครื่องเช่ือมกาซ ตองปฏิบัติดังตอไปน้ี 

1) ติดต้ังและตรวจสอบอุปกรณควบคุมความดันและมาตรวัดความดันที่เหมาะสมถูกตองกับ 
ชนิดของกาซ 

2) ตรวจสอบการรั่วไหล การหลุดหลวม การสึกหรอของอุปกรณหรือสภาพที่ไมปลอดภัยทุก 



 

 
 

ครั้ง หากพบวาไมปลอดภัยตองทําการแกไขทันท ี
3) จัดทําเครื่องหมาย สีหรือสัญลักษณทีท่อสงกาซ หัวเช่ือมหรือหัวตัด ใหเปนแบบและชนิด 

เดียวกัน 
6 ในการตอถังบรรจุกาซไวไฟหลายถังเขาดวยกัน ตองจัดใหมีอุปกรณกันเปลวไฟยอนกลับ ติดไว

ระหวางหัวตอกับอุปกรณควบคุมความดัน 
7 ตองจัดสถานที่เก็บกาซไวไฟใหอยูในพ้ืนที่ทีม่ีการระบายอากาศดี ไมมีความสั่นสะเทือนและ

ปลอดภัยจากการติดไฟหรือหางจากแหลงกอใหเกิดความรอนหรือประกายไฟ 
8 ตองติดต้ังอุปกรณนิรภัยแบบระบายไวที่ถังบรรจุกาซทุกถงัและดูแลใหอยูในสภาพพรอมใชงานได

อยางปลอดภัย 
9 ตองดูแลถังบรรจุกาซทุกชนิดใหอยูในสภาพที่ปลอดภัยตามมาตรฐานผลติภัณฑอุตสาหกรรม 

 
4. หมอน้ํา 
หมวด 1 
บทนิยาม 

1. หมอนํ้า หมายถึง ภาชนะปดที่ผลิตนํ้ารอนหรือไอนํ้าที่มีความดันสูงกวาบรรยากาศ โดยใชความ 
2. รอนจากการเผาไหมของเช้ือเพลิงหรือความรอนจากพลังงานอ่ืน 
3. ผูควบคุมหมอนํ้า หมายถึง ผูซึ่งมีหนาที่ควบคุมการทํางานและการใชหมอนํ้า 
4. การตรวจสอบ หมายถึง การตรวจพิจารณาความเรียบรอยของช้ินสวนหรือกลไกการทาํงานของ 

หมอนํ้า ตามทีก่ําหนดไวในคูมือของผูผลิต 
5. การทดสอบ หมายถึง การตรวจสอบและทดลองใชงานช้ินสวนอุปกรณหรือกลไกการทาํงานของ 

อุปกรณเพ่ือความถูกตองโดยวิศวกร 
6. วิศวกร หมายถึง ผูซึ่งไดรับใบอนุญาตเปนผูประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม 

 
บททัว่ไป 

1 มาตรฐานน้ีมิใหใชบังคับแกหมอนํ้าทําความรอนที่ใชผลิตไอนํ้าความดันไมเกินหน่ึงบารหรือไอนํ้า 
อุณหภูมิไมเกินหน่ึงรอยยี่สิบองศาเซลเซียสหรือนํ้ารอนความดันไมเกินสิบบารแบบทอขดที่ไมมีที่พักไอนํ้า เวนแต 

1) มทีี่พักไอนํ้าและขนาดเสนผานศูนยกลางภายนอกทอนํ้าหรือหลอดนํ้าเกินสิบเกามิลลิเมตร 
2) มคีวามจุของนํ้าเกินยี่สิบสามลิตร 
3) มีอุณหภูมิของนํ้าเกินหน่ึงรอยเจ็ดสิบเจ็ดองศาเซลเซียส 
4) มีไอนํ้าเกิดขึ้นในทอนํ้าหรอืหลอดนํ้า 

2 ตองใชหมอนํ้าและอุปกรณประกอบตางๆที่มีคุณสมบัติตามมาตรฐานผลติภัณฑอุตสาหกรรม 
มาตรฐาน ISO มาตรฐาน ASME มาตรฐาน JIS มาตรฐาน DIN มาตรฐาน TRD มาตรฐาน BS มาตรฐาน EN  
อยางหน่ึงอยางใด 

3 หมอนํ้าที่ผานการใชงานแลวหรือหมอนํ้าที่ยายที่ติดต้ัง ตองจัดใหวิศวกรรับรองผลการทดสอบ
ความดันที่อนุญาตใหใชไดสูงสุดใหมและเกบ็ผลการดําเนินการไว เพ่ือการตรวจติดตาม 

4 ตองจัดทําปายประกาศกําหนดวิธีการทํางานของบุคลากรที่เกี่ยวกับการใชหมอนํ้าการตรวจสอบ
อุปกรณประกอบและการแกไขขอขัดของในการปฏิบัติงาน ติดไวบริเวณที่เห็นไดชัดเจน 

5 ตองจัดใหมีผูควบคุมหมอนํ้าที่มีคุณสมบัติอยางหน่ึงอยางใด ดังตอไปน้ี 



 

 
 

1) ผานการอบรมตามหลักสูตร ผูควบคุมหมอนํ้าจากสถาบันของทางราชการ รัฐวิสาหกจิหรือ 
สถาบันอ่ืน ทั้งน้ี ตามที่กฎหมายกําหนด 

2) มคีุณวุฒิไดรับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง สาขาชางกลโรงงาน สาขาชางยนตสาขาชาง 
เทคนิคอุตสาหกรรม สาขาชางเทคนิคการผลิต หรือสาขาอ่ืนที่มีวิชาการเรียนภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติเกี่ยวกับไอ
นํ้า การเผาไหม ความรอน การประหยัดพลังงานหรือความแข็งแรงของวัสดุ รวมกันไมนอยกวาเกาหนวยกิต 

6 ตองใชนํ้าสําหรับหมอนํ้าที่มคีุณสมบัติ ดังตอไปน้ี 
1) นํ้าที่เขาหมอน้ํา (Boiler Feed Water) ตองมีคาความเปนกรดเปนดาง (pH) และคาความ 

กระดางอยูในเกณฑที่เหมาะสมกับชนิดและประเภทของหมอนํ้าตามหลักวิชาการดานวิศวกรรม 
2) นํ้าทีใ่ชภายในหมอนํ้า (Boiler Water) ตองมีคาความเปนกรดเปนดาง (pH) และมตีะกอน 

แขวนลอยและสารละลายอยูในเกณฑที่เหมาะสมกับชนิดและประเภทของหมอนํ้าตามหลักวิชาการดานวิศวกรรม 
7 ในกรณีทีท่ําการตรวจสอบหรือซอมแซมหมอนํ้า ตองจัดใหมีการระบายอากาศเพ่ือไลกาซพิษ

หรือกาซไวไฟตลอดเวลา 
 

หมวด ๒ 
การตดิตัง้ การซอมบาํรุง การซอมแซมและการใช 

1 ในการติดต้ังหมอนํ้าและอุปกรณประกอบ ตองปฏิบัติตามมาตรฐานผลติภัณฑอุตสาหกรรม 
มาตรฐาน ISO มาตรฐาน ASME มาตรฐาน JIS มาตรฐาน DIN มาตรฐาน TRD มาตรฐาน BS มาตรฐาน EN และ
ตามหลักวิชาการดานวิศวกรรม ทั้งน้ี ตองจดัใหมีวิศวกรเปนผูรับรองตามหลักเกณฑและวิธีการที่กําหนด 

2 ตองจัดใหมีการซอมบํารุงหรอืการซอมแซมหมอนํ้าและอุปกรณประกอบใหอยูในสภาพปลอดภัย
ตลอดระยะเวลาที่ใชงาน ทั้งน้ี ตามมาตรฐานและหลักวิชาการดานวิศวกรรม 

3 ตองจัดสถานที่ที่ติดต้ังหมอนํ้าใหมีลักษณะ ดังตอไปน้ี 
  1) พ้ืนที่การทาํงานและหองหมอนํ้าตองมีทางเขาออกอยางนอยสองทาง มีความกวางอยางนอย 
หกสิบเซนติเมตร ความสูงอยางนอยสองเมตรและปราศจากสิ่งกีดขวางทางเขาออก 
                     ๒) ชองเปดที่พ้ืนที่การทํางานตองมีขอบกันตกและวัสดุกันลื่นที่พ้ืนที่การทํางาน ขั้นบันไดและพ้ืน
ตาง ๆ 
  3) พ้ืนที่การทาํงานตองมีแสงสวางอยางเพียงพอ เครื่องวัดตางๆและอุปกรณประกอบตองมี 
แสงสวางใหเพียงพอที่จะอาคาและควบคุมไดสะดวก 
  4) ระบบไฟแสงสวางฉุกเฉินสองไปยังทางออกและเครื่องวัดตางๆรวมทั้งแผงควบคุมใหเห็น 
 อยางชัดเจนในกรณีไฟฟาดับ 
  5) ทางเดินตองไมมีสิ่งกีดขวาง ในกรณีที่ไมสามารถหลีกเลี่ยงได ตองทําเครื่องหมาย ทาสีหรือ 
ใชเทปสะทอนแสง ติดไวใหเห็นไดอยางชัดเจน 
  6) ฐานรากที่ต้ังของหมอนํ้าและอุปกรณประกอบที่มั่นคงแข็งแรงและทนตอแรงดันและแรงกด  
การออกแบบและคํานวณใหเปนไปตามหลักวิชาการดานวิศวกรรม 
  7) ปลองควันและฐานทีม่ั่นคงแข็งแรง เปนไปตามหลักวิชาการดานวิศวกรรม 
  8) จัดใหมีฉนวนกันความรอนหุมหมอนํ้า ลิ้นจายไอนํ้า ทอจายไอนํ้า ถังพักไอนํ้าถังเก็บนํ้ารอน  
ปลองระบายไอนํ้า ทอที่ตอจากหมอนํ้าและอุปกรณประกอบที่มีความรอนซึ่งติดต้ังอยูในระดับหรือบริเวณที่
บุคลากรผูปฏิบัติงานอาจไดรับอันตรายได 

 



 

 
 

หมวด ๓ 
การควบคุม 

1 ตองจัดใหมีการทดสอบและรบัรองความปลอดภัยในการใชหมอนํ้าอยางนอยปละหน่ึงครั้ง โดย
วิศวกรหรือผูไดรับอนุญาตพิเศษใหทดสอบหมอนํ้าได แลวแตกรณีตามกฎหมายวาดวยวิศวกร และเก็บผลการ
ทดสอบไวเพ่ือการตรวจติดตาม เวนแตหมอนํ้าที่มีอัตราการผลิตไอนํ้าเครื่องละต้ังแต ๒๐ ตันตอช่ัวโมงขึ้นไปอาจ
ขยายระยะเวลาการทดสอบและรับรองความปลอดภัยในการใชหมอนํ้าเกินกวา ๑ ป แตไมเกิน ๕ ป  

2 การซอมแซมหรือการดัดแปลงหมอนํ้าหรือสวนหน่ึงสวนใดของหมอนํ้า ที่อาจมีผลกระทบตอ
ความแข็งแรงของหมอนํ้าหรือความปลอดภัยในการใชหมอนํ้า ตองจัดใหมีวิศวกรทําหนาที่ออกแบบ ควบคุม 
ทดสอบ และรบัรองความปลอดภัยในการใชหมอนํ้ากอนใชงานและเก็บผลการทดสอบไวเพ่ือการตรวจติดตาม 

 
5. ไฟฟา 
หมวด ๑ 
บทนิยาม 

1. บริภัณฑไฟฟา หมายถึง อุปกรณ เครื่องมือ เครื่องใช วัสดุ เครื่องประกอบหรือเครื่องจักรที่ใช
ไฟฟาเปนตนกําลังหรือเปนสวนประกอบหรือที่ใชเกี่ยวเน่ืองกับไฟฟา 

2. ฉนวนไฟฟา หมายถึง วัสดุที่มีคุณสมบัติในการกั้นหรือขัดขวางการไหลของกระแสไฟฟาหรือวัสดุ
ที่กระแสไฟฟาไมสามารถไหลผานไดงาย เชน ยาง ไฟเบอร พลาสติก 

3. แรงดันไฟฟา หมายถึง คาความตางศักยของไฟฟาระหวางสายกับสายหรือสายกับดินหรือ
ระหวางจุดหน่ึงกับจุดอ่ืน โดยมีหนวยวัดคาความตางศักยเปนโวลต 

4. กระแสไฟฟา หมายถึง ปริมาณการไหลของอิเล็กตรอนในวงจรไฟฟาจากจุดหน่ึงไปยังอีกจุดหน่ึง 
โดยมีหนวยวัดเปนแอมแปร 

5. หมอแปลงเครือ่งวัด หมายถึง อุปกรณที่ใชสาํหรับแปลงกระแสไฟฟาหรือแรงดันไฟฟาเพ่ือใชกับ 
6. เครื่องมือวัดและอุปกรณควบคุมเครื่องปองกันระบบไฟฟา 
7. เครื่องกําเนิดไฟฟา หมายถึง เครื่องจักรที่เปลี่ยนพลังงานใดๆเปนพลังงานไฟฟา 
8. ระบบลอฟา หมายถึง อุปกรณเพ่ือใชปองกันอันตรายที่เกิดจากฟาผา ซึ่งประกอบดวยหลักลอฟา 

สายนําประจุและหลักดิน 
9. หลักลอฟา หมายถึง หลักโลหะที่ติดต้ังสวนบนของโครงอาคารหรือสิ่งกอสราง ซึ่งทําดวยเหล็กที่

ไมเปนสนิมหรอืโลหะชนิดอ่ืนที่มีความคงทนตอการผุกรอน เพ่ือนําประจุไฟฟาลงสูหลักดิน 
10. สายนําประจุ หมายถึง สายตัวนําที่ติดต้ังไวเพ่ือนําประจุไฟฟาระหวางหลักลอฟาหรือปลองควันที่

ทําดวยโลหะกับหลักดิน 
11. หลักดิน หมายถึง แทงโลหะทีป่กลงไปในดินหรือสิ่งที่ฝงอยูในดินเพ่ือที่จะนําประจุไฟฟาหรือ

กระแสไฟฟาลงสูดิน 
12. สายดิน หมายถึง ตัวนําที่ตอจากโครงโลหะของบริภัณฑไฟฟาหรือสิ่งที่เกี่ยวของเพ่ือนําประจุ

ไฟฟาหรือกระแสไฟฟาลงสูหลักดิน 
13. การไฟฟาประจําทองถิ่น หมายถึง การไฟฟานครหลวง การไฟฟาสวนภูมิภาค 

 
 
 



 

 
 

บททัว่ไป 
1 ใหมีขอบังคับเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติงานดานความปลอดภัย ในการทํางานเกี่ยวกับไฟฟาโดยใหมี

มาตรฐานเพ่ือเปนคูมือสําหรบัการปฏิบัติงาน 
2 จัดใหมีการฝกอบรมใหกับบุคลากรซึ่งปฏิบัติงานเกี่ยวกับไฟฟาใหมีความรูความเขาใจและทักษะ

ที่จําเปนในการทํางานอยางปลอดภัยตามหนาที่ที่ไดรับมอบหมาย ทั้งน้ีตามหลักเกณฑ วิธีการ 
3  จัดใหมแีผนผงัวงจรไฟฟาที่ติดต้ังภายในสถานพยาบาลทั้งหมด ซึ่งไดรับการรับรองจากวิศวกร

หรือการไฟฟาประจําทองถิ่น 
4 จัดใหมีแสงสวางในบริเวณที่บุคลากรปฏิบัติงานเกี่ยวกับไฟฟาอยางเพียงพอที่จะปฏิบัติงานได

อยางปลอดภัย 
5 จัดใหมีปายเตือนอันตรายที่มีขนาดมองเห็นไดชัดเจนและติดต้ังไวโดยเปดเผยในบริเวณที่อาจเกิด

อันตรายจากกระแสไฟฟา 
6 หามใหบุคลากรซึ่งปฏิบัติงานเกี่ยวกับไฟฟาเขาใกลหรือนําสิ่งที่เปนตัวนําไฟฟา ที่ไมมีทีถ่ือหุมดวย 

ฉนวนไฟฟาที่เหมาะสมกับแรงดันไฟฟาเขาใกลสิ่งที่มีกระแสไฟฟานอยกวาระยะหางตามที่สภาวิศวกรหรือ
วิศวกรรมสถานแหงประเทศไทยหรือหนวยงานที่เกี่ยวของกําหนด เวนแตไดดําเนินการ ดังตอไปน้ี 
  1) ใหบุคลากรสวมใสอุปกรณคุมครองความปลอดภัยสวนบุคคลที่เปนฉนวนไฟฟาที่เหมาะสม 
กับแรงดันไฟฟา หรือปดหรือนําฉนวนไฟฟาที่สามารถปองกันแรงดันไฟฟาน้ันได มาหุมสิ่งที่มีกระแสไฟฟาและ 
  2) จัดใหมีวิศวกรควบคุมการปฏิบัติงาน 

7 หามอนุญาตใหบุคลากรซึ่งปฏิบัติงานอ่ืนหรือผูซึ่งไมเกี่ยวของเขาใกลสิ่งทีม่ีกระแสไฟฟานอยกวา
ระยะหางตามทีส่ภาวิศวกรหรือวิศวกรรมสถานแหงประเทศไทยหรือหนวยงานที่เกี่ยวของกําหนด 

8 ดูแลมิใหบุคลากรสวมใสเครื่องนุงหมที่เปยกหรือเปนสื่อไฟฟาปฏิบัติงานเกี่ยวกับสิ่งที่มี
กระแสไฟฟาทีม่ีแรงดันไฟฟาเกินกวาหาสิบโวลต โดยไมมีฉนวนไฟฟาปดกั้น เวนแตจัดใหบุคลากรสวมใสอุปกรณ
คุมครองความปลอดภัยสวนบุคคลที่เปนฉนวนไฟฟาที่เหมาะสมกับแรงดันไฟฟาและใชเครื่องมือที่เปนฉนวนไฟฟา 

9 ในกรณีทีใ่หบุคลากรทํางานโดยใชอุปกรณในการปฏิบัติงานเกี่ยวกับกระแสไฟฟาหรืออยูใน
บริเวณใกลเคียงกับสิ่งที่มีกระแสไฟฟา ใหจดัหาอุปกรณชนิดที่เปนฉนวนไฟฟาที่เหมาะสมกับแรงดันไฟฟาสําหรับ
การปฏิบัติงานของบุคลากร 

10 ฉนวนไฟฟาที่บุคลากรใชปฏิบัติงาน ตองจัดใหมีความตานทานของฉนวนไฟฟาที่วัดระหวางสาย
เสนไฟกับสายเสนไฟ สายเสนไฟกับสายเสนศูนยและสายเสนไฟกับสายดิน โดยตองเปนไปตามขอกําหนด 
ดังตอไปน้ี 
  1) การวัดความตานทานของฉนวนไฟฟา ในขณะที่สับสวิตชและตอฟวสไว เมื่อถอดหลอด 
ไฟฟาและเครื่องใชไฟฟาออกทั้งหมด ตองวัดได ไมตํ่ากวาศูนยจุดหาเมกะโอหม 
  2) การติดต้ังสายไฟฟาทั้งหมดหรือวงจรยอย ใหมคีวามตานทานของฉนวนไฟฟา ไมตํ่ากวา 
ศูนยจุดหาเมกะโอหมหรือแบงวงจรยอยเพ่ิมขึ้นจนมีความตานทานของแตละวงจรยอย ไมตํ่ากวาศูนยจุดหาเมกะ
โอหม 
  3) การวัดความตานทานของฉนวนไฟฟา ใหกระทําโดยใชแรงดันไฟฟากระแสตรง ไมตํ่ากวา 
หารอยโวลต เปนเวลาตอเน่ืองกัน ไมนอยกวาสามสิบวินาที 

11 จัดใหมีแผนภาพพรอมคําบรรยายติดไวในบริเวณที่ทํางาน ที่บุคลากรสามารถมองเห็นไดชัดเจน
ในเรื่อง ดังตอไปน้ี 
  1) วิธีปฏิบัติเมื่อประสบอันตรายจากไฟฟา 



 

 
 

  2) การปฐมพยาบาลและการชวยชีวิต โดยการผายปอดดวยวิธีปากเปาอากาศเขาทางปากหรือ
จมูกของผูประสบอันตรายและวิธีการนวดหัวใจจากภายนอก 

12 จัดใหมีการตรวจสอบและบํารุงรักษาระบบไฟฟาและบริภัณฑไฟฟาใหใชงานไดโดยปลอดภัย ไม
นอยกวาปละหน่ึงครั้งและเก็บผลการตรวจสอบไว เพ่ือการตรวจติดตาม 

 

หมวด ๒ 

บริภณัฑไฟฟา 

1 การติดต้ังบริภัณฑไฟฟา ใหปฏิบัติตามมาตรฐานการติดต้ังที่การไฟฟาประจําทองถิ่นกําหนดหาก

ยังไมมีขอกําหนดตามมาตรฐานดังกลาว ใหปฏิบัติใหเปนไปตามสภาวิศวกรหรือวิศวกรรมสถานแหงประเทศไทย

หรือหนวยงานที่เกี่ยวของกําหนด 

2 ในกรณีทีใ่หบุคลากรปฏิบัติงานติดต้ัง ตรวจสอบหรือซอมแซมบริภัณฑไฟฟาใหปลดสวิตชและผูก

หรือแขวนปายพ้ืนสีแดงไวที่สวิตช โดยมีขอความวา “หามสับสวิตช”หรือใสกญุแจปองกนัการสับสวิตช 

3 ในกรณีทีใ่หบุคลากรใชเครื่องเปาลมที่มีกําลังดันสูงทําความสะอาดบริภัณฑไฟฟาที่มีกระแสไฟฟา 

ตองจัดใหบุคลากรใชทอและหัวฉีดที่เปนฉนวนไฟฟาที่เหมาะสมกับแรงดันไฟฟาน้ัน 

4 ในกรณีทีส่วนของบริภัณฑไฟฟาใชแรงดันไฟฟาเกินกวาหาสิบโวลต ใหจัดใหมีที่ปดกัน้อันตราย

หรือจัดใหมีแผนฉนวนไฟฟาปูไวที่พ้ืนเพ่ือปองกันอันตรายจากการสัมผัส 

5 การใชหมอแปลงเครื่องวัดที่มีแรงดันไฟฟาเกินกวาหกรอยโวลต ใหปฏิบัติดังตอไปน้ี 

  1) สายทางดานทุติยภูมิตองตอลงดิน เวนแตสายทางดานทุติยภูมิน้ันเปนสายหุมฉนวนไฟฟาชนิด

มีเปลือกโลหะที่ตอลงดินและรอยอยูในทอโลหะหรือทอชนิดอ่ืนที่เหมาะสมที่ตอลงดิน 

  2) หมอแปลงไฟฟาประเภทแปลงกระแสวงจรทางดานทุติยภูมิตองตอใหเปนวงจรปด 

6 การใชเครื่องกําเนิดไฟฟา ใหปฏิบัติ ดังตอไปน้ี 

1) ติดต้ังในบริเวณพ้ืนที่กวางพอที่จะปฏิบัติงานได 

2) จัดใหมีการระบายอากาศอยางเพียงพอ กรณีติดต้ังเครื่องกําเนิดไฟฟาภายในหอง หากมีไอ 

เสียจากเครื่องยนตใหตอทอไอเสียออกสูภายนอก 

3) จัดใหมีเครื่องปองกันกระแสไฟฟาไหลเกิน 

4) จัดใหมีเครื่องดับเพลิงชนิดที่ใชดับเพลิงที่เกิดจากไฟฟาอยางเพียงพอและสามารถดับเพลิงที่ 

เกิดจากนํ้ามันในหองเครื่องได 

5) ตองจัดใหมีเครื่องปองกันมิใหมีโอกาสตอขนานกับระบบไฟฟาของการไฟฟาประจําทองถิ่น 

เวนแตจะไดรับอนุญาตจากการไฟฟาประจําทองถิ่นน้ัน 

7 ใหติดต้ังเตารับไวใหเพียงพอแกการใชงาน เพ่ือมิใหมีการตอไฟโดยวิธีที่ไมปลอดภัย ในกรณีที่ม ี

การใชเตารับเกินกําลังไฟฟา ใหเปลี่ยนแปลงขนาดเตารับ สายไฟฟาอุปกรณและเครือ่งปองกันใหเหมาะสมตาม

ประเภทและสภาพการใชงานตามมาตรฐานการติดต้ังที่การไฟฟาประจําทองถิ่นกําหนด หากยังไมมีขอกําหนดตาม

มาตรฐานดังกลาว ใหปฏิบัติตามสภาวิศวกรหรือวิศวกรรมสถานแหงประเทศไทยหรือหนวยงานที่เกี่ยวของกําหนด 

 



 

 
 

หมวด ๓ 
ระบบปองกันฟาผา 

1 ใหติดต้ังระบบปองกันฟาผาไวที่อาคารหรือบริเวณที่มีถังเก็บของเหลวไวไฟหรือกาซไวไฟ ตาม
สภาวิศวกรหรือวิศวกรรมสถานแหงประเทศไทยหรือหนวยงานที่เกี่ยวของกําหนด 

2 ใหติดต้ังระบบลอฟาที่ปลองระบายควันซึ่งไมอยูในกรวยรศัมีคุมกันของระบบปองกันฟาผา โดย
ใหมีรัศมีที่พ้ืนดินเทากับความสูงของหลักลอฟา 

3 ในกรณีที่ปลองระบายควันทําดวยโลหะ ตองจัดใหมีการปองกันอันตรายจากฟาผา ดังตอไปน้ี 
1) ใหตอสายนําประจุจากปลองระบายควันลงหลักดิน 
2) ใหตอสายลวดโลหะที่ยึดปลองระบายควันทุกเสนดวยสายลวดโลหะน้ันหรือสายนําประจุลง

หลักดิน 
4 ในกรณีที่ปลองระบายควันทําดวยอิฐหรือคอนกรีต ตองจัดใหมีการปองกันอันตรายจากฟาผา 

ดังตอไปน้ี 
1) การติดต้ังหลักลอฟา 

   ก. ความสูงของหลักลอฟาเหนือขอบปลองระบายควัน 

• ปลองระบายควันทั่วไป ตองมีความสูงไมนอยกวาศูนยจุดหาเมตร แตไมเกิน 
ศูนยจุดเจ็ดหาเมตร 

• ปลองระบายควันที่เปนฝุน ไอหรือกาซที่ระเบิดไดเมื่อมีประกายไฟ ตองมีความ 
สูงไมนอยกวาหน่ึงจุดหาเมตรและหากเปนปลองชนิดปลายเปดใหติดต้ังสูงกวาปลายปลองไมนอยกวาสี่จุดหาเมตร 
   ข. ติดต้ังที่ปลายของปลองระบายควันและตองตอลงดินดวยสายนําประจุ 

2) การตอสายนําประจุ 
   ก. ถามีหลักลอฟามากกวาหน่ึงหลัก ตองมีสายนําประจุไมนอยกวาสองสายตรงขามกัน
โดยตอจากสายที่ตอเช่ือมครบวง จากสวนบนของปลองระบายควันไปยังดินและสายนําประจุน้ันตองตอเช่ือมกันที่
ฐานของปลองระบายควันและแตละสายแยกตอกับหลักดิน 
   ข. ถาปลองระบายควันสูงต้ังแตหาสิบเมตรขึ้นไป ตองตอเช่ือมครบวงสายนําประจุที่ตรง
จุดกึ่งกลางของปลองควันใหถึงกัน 

5 ในกรณีที่ปลองระบายควันทําดวยโลหะ อิฐหรือคอนกรีต มีความสูงต้ังแตยี่สิบสองจุดหาเมตรขึ้น
ไปและมีขนาดพ้ืนที่หนาตัดที่ปากปลองไมนอยกวาศูนยจุดสามสองตารางเมตร หากติดต้ังหลักลอฟาที่ทําดวย
ทองแดงหรือโลหะผสมทองแดง ใหฉาบหรือหุมผิวหลักลอฟา สายนําประจุและตัวจับยึด ดวยตะกั่วหนาอยางนอย
หน่ึงจุดหกมิลลิเมตร ในระยะเจ็ดจุดหาเมตร จากปลายปากปลองลงมาและสูงขึ้นไปตลอดจนถึงปลายหลักลอฟา 
เพ่ือปองกันการผุกรอน 

6 ในกรณีที่ปลองระบายควันบุผิวดวยโลหะหรือมีบันไดเปนโลหะ ใหตอสายนําประจุเขากับผิว
โลหะหรือบันไดทั้งสวนบนและสวนลาง 

7 สายนําประจุที่ใชสําหรับปองกันอันตรายจากฟาผา ตองมีลักษณะ ดังตอไปน้ี 
1) สายนําประจุที่เปนทองแดง ตองมีขนาดพ้ืนที่หนาตัดของเน้ือทองแดงไมนอยกวาหาสิบ 

ตารางมิลลิเมตร และมีคุณสมบัติใชในงานไฟฟาที่นํากระแสไฟฟาไดตามมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม 
2) สายนําประจุที่เปนทอกลวง ตองเปนทองแดงที่มีความหนาไมนอยกวาหน่ึงจุดหามิลลิเมตร  

และมีขนาดพ้ืนที่หนาตัดของเน้ือทองแดงและนํากระแสไฟฟาไดไมนอยกวามาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม 
3) สายนําประจุที่เปนแผนยาวหรือสายถัก ตองเปนทองแดงที่มีความหนาไมนอยกวาสอง 



 

 
 

มิลลิเมตร และมีขนาดพ้ืนที่หนาตัดของเน้ือทองแดงและนํากระแสไฟฟาไดไมนอยกวามาตรฐานตามมาตรฐาน
ผลิตภัณฑอุตสาหกรรม สายนําประจ ุตองมีรอยตอนอยที่สุดเทาที่จะทาํไดและรอยตอตองมีความแข็งแรงรับแรง
ดึงไดไมนอยกวารอยละหาสิบของความแข็งแรงของสายและตองไมมีการหักมุม 

8 การตอสายนําประจุลงหลักดินเพ่ือปองกันอันตรายจากฟาผา ใหปฏิบัติตามมาตรฐานทีก่ารไฟฟา
ประจําทองถิ่นกําหนด หากยังไมมีขอกําหนดตามมาตรฐานดังกลาว ใหปฏิบัติใหเปนไปตาม สภาวิศวกรหรือ
วิศวกรรมสถานแหงประเทศไทยหรือหนวยงานที่เกี่ยวของกําหนด 

9 สวนของสายนําประจุที่สูงจากพ้ืนดินจนถึงระยะสองจุดหาเมตร ใหปองกันการกระทบกระแทก
โดยใชไมหรือวัสดุที่ไมเปนสารแมเหล็กหอหุม ถาใชทอโลหะที่ไมเปนสารแมเหล็กหอหุม สายนําประจุตองตอเช่ือม
ปลายดานบนและดานลางของทอเขากับสายน้ันดวย 

10 ตัวจับยึดสายนําประจุตองเปนทองแดงหรือโลหะผสมทองแดงและมีระยะหางระหวางตัวจับยึด
ไมเกินหน่ึงจุดสองเมตร ตามแนวต้ังและหกสิบเซนติเมตร ตามแนวนอน 

 
6. อัคคภีัย 
หมวด ๑ 
บทนิยาม 

1. อาคาร หมายถึง ตึก บาน เรือน โรง ราน แพ คลังสินคา สาํนักงานและสิ่งที่สรางขึ้นอยางอ่ืนที่มี
บุคลากรทํางานอยู 

2. สถานที่ซึ่งมสีภาพเสี่ยงตอการเกิดอัคคีภัยอยางเบา หมายถงึ สถานที่ที่มีวัตถุซึ่งไมติดไฟเปนสวน
ใหญหรือมีวัตถุติดไฟไดในปริมาณนอยหรือมีวัตถุไวไฟในปริมาณนอยที่เก็บไวในภาชนะปดสนิทอยางปลอดภัย 

3. สถานที่ซึ่งมสีภาพเสี่ยงตอการเกิดอัคคีภัยอยางปานกลาง หมายถึง สถานที่ที่มีวัตถุไวไฟหรือวัตถุ
ติดไฟไดและมีปริมาณนอย 

4. สถานที่ซึ่งมสีภาพเสี่ยงตอการเกิดอัคคีภัยอยางรายแรง หมายถึง สถานทีท่ี่มีวัตถุไวไฟหรือวัตถุ
ติดไฟไดงายและมีปริมาณมาก 

5. เพลิงประเภท เอ หมายถึง เพลิงที่เกิดจากเช้ือเพลิงธรรมดา เชน ไม ผา กระดาษ ยางพลาสติก 
รวมทั้งสิ่งอ่ืนที่มีลักษณะเดียวกัน 

6. เพลิงประเภท บี หมายถึง เพลิงที่เกิดจากไขหรือของเหลวที่ติดไฟได กาซ และนํ้ามันประเภทตาง 
ๆ 

7. เพลิงประเภท ซ ีหมายถึง เพลิงที่เกิดจากอุปกรณหรือวัตถุที่มีกระแสไฟฟา 
8. เพลิงประเภท ดี หมายถึง เพลิงที่เกิดจากโลหะตางๆที่ติดไฟได เชน แมกนีเซียม เซอรโคเนียม 

ไทเทเนียม รวมทั้งโลหะอ่ืนทีม่ีลักษณะเดียวกัน 
9. วัตถุระเบิด หมายถึง วัตถุระเบิดตามกฎหมายวาดวยอาวุธปน เครื่องกระสุนปน วัตถุระเบิด 

ดอกไมเพลิงและสิ่งเทียมอาวุธปนหรือวัตถุที่สามารถระเบิดไดเมื่อไดรับความรอน ประกายไฟ เปลวไฟหรือเมื่อ
ไดรับการกระทบกระเทือน การเสียดสีหรอืถูกกระทําโดยตัวจุดระเบิด 

10. วัตถุไวไฟ หมายถึง วัตถุที่มีคณุสมบัติติดไฟไดงายและสันดาปเร็ว 
11. เครื่องดับเพลิงแบบเคลื่อนยายได หมายถึง เครื่องดับเพลิงซึ่งมีลักษณะเปนอุปกรณที่เคลื่อนยาย

ไดโดยสะดวกและใชงานดวยมือ ภายในบรรจุสารดับเพลิงซึ่งสามารถขับออกไดโดยใชแรงดัน เชน เครื่องดับเพลิง
แบบมือถือ แบบยกหิ้ว แบบลากเข็นหรือลักษณะอ่ืนใดที่คลายกัน 



 

 
 

12. ระยะเขาถึง หมายถึง ระยะทางที่ผูปฏิบัติงานสามารถเขาถงึเครื่องดับเพลิงแบบเคลื่อนยายได
เพ่ือดับเพลิง ณ จุดน้ันๆ 

13. ตองจัดใหมีระบบปองกันและระงับอัคคีภัยในสถานพยาบาลและตองดูแลระบบปองกันและระงับ
อัคคีภัยใหอยูในสภาพพรอมใชงานไดอยางมีประสิทธิภาพและปลอดภัย 

14. ในสถานพยาบาลทุกแหง ใหจัดทําปายขอปฏิบัติเกี่ยวกับการดับเพลิงและการอพยพหนีไฟและ
ปดประกาศใหเห็นไดอยางชัดเจน 

15. ในสถานพยาบาลที่มีบุคลากรต้ังแตสิบคนขึ้นไป ตองจัดใหมีแผนปองกันและระงับอัคคีภัย
ประกอบดวยการตรวจตรา การอบรม การรณรงคปองกันอัคคีภัย การดับเพลิง การอพยพหนีไฟและการบรรเทา
ทุกขใหจัดเก็บแผนปองกันและระงับอัคคีภัย ณ สถานพยาบาลและเก็บผลการดําเนินการไวเพ่ือการตรวจติดตาม 

16. ในกรณีทีส่ั่งใหบุคลากรทํางานที่มีลักษณะงานหรือไปทํางาน ณ สถานทีท่ี่เสี่ยงหรืออาจเสี่ยงตอ
การเกิดอัคคีภัย ใหแจงขอปฏิบัติเกี่ยวกับความปลอดภัยในการทํางานใหบุคลากรทราบกอนการปฏิบัติงานให
จัดเก็บวัตถุตางๆดังตอไปน้ี 

1) วัตถุซึ่งเมื่อรวมกันแลวจะเกิดการลุกไหมหรอือาจกอใหเกิดการลุกไหม ใหแยกเก็บโดยมิให 

ปะปนกัน 

2) วัตถุซึ่งโดยสภาพสามารถอุมนํ้าหรือซับนํ้าไดมาก ใหจัดเกบ็ไวบนพ้ืนของอาคารซึ่งสามารถ 

รองรับนํ้าหนักที่เพ่ิมขึ้นได 
 

หมวด ๒ 
ความปลอดภยัเกี่ยวกบัอาคารและทางหนไีฟ 

1. จัดใหมีเสนทางหนีไฟทุกช้ันของอาคารอยางนอยช้ันละสองเสนทางซึ่งสามารถอพยพบุคลากร
หรือผูรับบริการในเวลาเดียวกันทั้งหมดสูจดุที่ปลอดภัยไดโดยปลอดภัยภายในเวลาไมเกินหานาที เสนทางหนีไฟ
ไปสูจุดที่ปลอดภัยตองปราศจากสิ่งกีดขวาง ประตูที่ใชในเสนทางหนีไฟตองทําดวยวัสดุทนไฟ ไมมีธรณปีระตูหรือ
ขอบกั้น และเปนชนิดที่บานประตูเปดออกไปตามทิศทางของการหนีไฟกับตองติดอุปกรณที่บังคับใหบานประตูปด
ไดเอง หามใชประตูเลื่อน ประตูมวนหรือประตูหมุนและหามปดตาย ใสกลอน กญุแจ ผูก ลามโซหรอืทําใหเปด
ออกไมได 

2. สถานพยาบาลที่มีอาคารต้ังแตสองช้ันขึ้นไปหรือมีพ้ืนที่ต้ังแตสามรอยตารางเมตรขึ้นไป ตองจัด
ใหมีระบบสญัญาณแจงเหตุเพลิงไหมในสถานพยาบาลทุกช้ันโดยใหปฏิบัติ ดังตอไปน้ี 

1) ระบบสัญญาณแจงเหตุเพลิงไหมอยางนอยตองประกอบดวย 
(ก) อุปกรณแจงเหตุเพลิงไหมทั้งที่ใชระบบแจงเหตุอัตโนมัติและระบบแจงเหตุที่ใช 

มือเพ่ือใหอุปกรณสงสัญญาณแจงเหตุเพลิงไหมทํางาน 
(ข) อุปกรณสงสัญญาณแจงเหตุเพลิงไหมตองสามารถสงเสียงหรือสัญญาณใหทุก 

คนภายในอาคารไดยินหรือทราบอยางทั่วถึงเพ่ือการหนีไฟ 
2) อุปกรณแจงเหตุที่ใชมือ ตองอยูในที่เห็นไดอยางชัดเจน เขาถึงไดงายหรืออยูในเสนทางหนี 

ไฟโดยติดต้ังหางจากจุดที่บุคลากรทํางานไมเกินสามสิบเมตร 
3) เสียงหรือสัญญาณที่ใชในการแจงเหตุเพลิงไหม ตองมีเสียงหรือสัญญาณที่แตกตางไปจาก 

เสียงหรือสัญญาณที่ใชในสถานประกอบกิจการ 
4) กิจการสถานพยาบาลหรือสถานที่หามใชเสยีงหรือใชเสียงไมไดผล ตองจัดใหมีอุปกรณหรือ 

มาตรการอ่ืนใด เชน สัญญาณไฟหรือรหัส ที่สามารถแจงเหตุเพลิงไหมไดอยางมีประสิทธิภาพ 



 

 
 

5) การติดต้ังระบบสัญญาณแจงเหตุเพลิงไหม ใหเปนไปตามสภาวิศวกรหรือวิศวกรรมสถาน 
แหงประเทศไทยหรือหนวยงานที่เกี่ยวของกําหนด 

3. จัดใหมีแสงสวางอยางเพียงพอสําหรับเสนทางหนีไฟในการอพยพออกจากอาคารเพ่ือการหนีไฟ 
รวมทั้งจัดใหมแีหลงจายไฟฟาสํารองที่สามารถจายไฟฟา เพ่ือการหนีไฟและสําหรับใชกับอุปกรณดับเพลิงขั้นตน
หรืออุปกรณอ่ืนที่เกี่ยวของไดในทันทีที่ไฟฟาดับ 

4. จัดใหมีปายบอกทางหนีไฟที่มีลักษณะ ดังตอไปน้ี 
1) ขนาดของตัวหนังสือตองสูงไมนอยกวาสิบหาเซนติเมตรและเห็นไดอยางชัดเจน 
2) ปายบอกทางหนีไฟตองมีแสงสวางในตัวเองหรือใชไฟสองใหเห็นไดอยางชัดเจนตลอดเวลา 

ทั้งน้ี ตองไมใชสีหรือรูปรางที่กลมกลืนไปกบัการตกแตงหรือปายอ่ืนๆที่ติดไวใกลเคียงหรือโดยประการใดที่ทําให
เห็นปายไมชัดเจน อาจใชรูปภาพบอกทางหนีไฟตามมาตรฐานของสมาคมวิศวกรรมสถานแหงประเทศไทยในพระ
บรมราชูปถัมภไดทั้งน้ี ตองใหเห็นไดอยางชัดเจน 

 
หมวด ๓ 

การดบัเพลงิ 
1. จัดใหมีระบบนํ้าดับเพลิงและอุปกรณประกอบเพ่ือใชในการดับเพลิงที่สามารถดับเพลิงขั้นตนได

อยางเพียงพอในทุกสวนของอาคาร อยางนอยใหประกอบดวย 
1) ในกรณีที่ไมมีทอนํ้าดับเพลิงของทางราชการในบริเวณที่ต้ังอยูหรือมีแตปริมาณนํ้าไม 

เพียงพอ ใหจัดเตรียมนํ้าสํารองไวใชในการดับเพลิงโดยตองมีอัตราสวนปริมาณนํ้าที่สํารองตอพ้ืนที่อาคารตามที่
กําหนดไว 

สําหรับกรณีทีม่ีอาคารหลายหลังต้ังอยูในบริเวณเดียวกัน ตองจัดใหมีนํ้าสํารองไวในปริมาณที่ใช 
กับอาคารที่มีพ้ืนที่มากที่สุดเพียงหลังเดียว 

2) ระบบการสงนํ้า ที่เก็บกักนํ้า เครื่องสูบนํ้าดับเพลิงและการติดต้ัง จะตองไดรับการ 
ตรวจสอบและรับรองจากวิศวกรตามกฎหมายวาดวยวิศวกร และตองมกีารปองกันไมใหเกิดความเสียหายจาก
เพลิงไหม พรอมเก็บผลการดําเนินการไวเพ่ือการตรวจติดตาม 

3) ขอตอทอรับนํ้าดับเพลิงเขาอาคารและขอตอสงนํ้าภายในอาคารจะตองเปนระบบเดียวกับที่ 
ใชในหนวยดับเพลิงของทางราชการในทองถิ่นหรือตองมีอุปกรณที่จะชวยสวมระหวางขอตอที่ใชกับหนวยดับเพลิง
ของทางราชการในทองถิ่นน้ันและตองอยูในสภาพที่ใชงานไดดี ทั้งในการติดต้ังตองมีสิ่งปองกันความเสียหายที่จะ
เกิดขึ้นจากยานพาหนะหรือสิ่งอ่ืน 

4) ขอตอสายสงนํ้าดับเพลิงและหัวฉีดดับเพลิงจะตองเปนระบบเดียวกับที่ใชในหนวยดับเพลิง 
ของทางราชการในทองถิ่นน้ัน ซึ่งสามารถตอเขาดวยกันไดหรือตองมีอุปกรณที่จะชวยสวมระหวางขอตอหรือหัวฉีด
ดับเพลิงดังกลาว 

5) สายสงนํ้าดับเพลิงตองมีความยาวหรือตอกันใหมีความยาวเพียงพอที่จะควบคุมบริเวณที่เกิด 
เพลิงไหมได 

2. จัดใหมีเครื่องดับเพลิงแบบเคลื่อนยายได โดยตองปฏิบัติ ดังตอไปน้ี 
1) จัดใหมีเครื่องดับเพลิงแบบเคลื่อนยายไดตามประเภทของเพลิง ซึ่งเปนไปตามมาตรฐานที ่

สํานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรมกําหนด 
2) เครื่องดับเพลิงแบบเคลื่อนยายไดทุกเครื่อง ตองจัดใหมีเครื่องหมายหรือสัญลักษณแสดงวา 

เปนชนิดใด ใชดับเพลิงประเภทใดและเครือ่งหมายหรือสัญลักษณน้ันตองมีขนาดที่มองเห็นไดอยางชัดเจน 



 

 
 

3) หามใชเครื่องดับเพลิงแบบเคลื่อนยายไดที่อาจเกิดไอระเหยของสารพิษ เชนคารบอนเตตรา 
คลอไรด 

4) ตองติดต้ังเครื่องดับเพลิงแบบมือถือที่เหมาะสมตามชนิดและขนาด สําหรับดับเพลิงที่เกิด 
จากประเภทของวัสดุที่มีในแตละช้ันไว 1 เครื่อง ตอพ้ืนที่อาคารไมเกิน 1000 ตารางเมตร ทุกระยะไมเกิน 45 
เมตรแตไมนอยกวาช้ันละ 1 เครื่อง 

3. จัดใหมีการดูแลรักษาและตรวจสอบเครื่องดับเพลิงใหอยูในสภาพที่ใชงานไดดี โดยการตรวจสอบ
ตองไมนอยกวาหกเดือนตอหน่ึงครั้ง พรอมกับติดปายแสดงผลการตรวจสอบและวันที่ทําการตรวจสอบครั้งสุดทาย
ไวที่อุปกรณดังกลาวและเก็บผลการตรวจสอบไวใหเพ่ือการตรวจติดตาม  

4. ระบบดับเพลิงอัตโนมัติเปนไปตามมาตรฐานของสมาคมวิศวกรรมสถานแหงประเทศไทยในพระ
บรมราชูปถัมภ  

5. ใหปฏิบัติเกี่ยวกับอุปกรณดับเพลิง ดังตอไปน้ี 
1) ติดต้ังปายแสดงจุดติดต้ังอุปกรณดับเพลิงที่เห็นไดอยางชัดเจน 
2) ติดต้ังอุปกรณดับเพลิงในที่เห็นไดอยางชัดเจน ไมมสีิ่งกีดขวางและสามารถนํามาใชงานได 

โดยสะดวกตลอดเวลา 
3) จัดใหมีการดูแลรักษา ตรวจสอบอุปกรณดับเพลิงใหอยูในสภาพที่ใชงานไดดี โดยในการ 

ตรวจสอบน้ัน ตองไมนอยกวาเดือนละหน่ึงครั้งหรือตามระยะเวลาที่ผูผลิตกําหนด พรอมกับติดปายแสดงผลการ
ตรวจสอบและวันที่ทําการตรวจสอบครั้งสุดทายไวที่อุปกรณดังกลาวและเก็บผลการตรวจสอบไวใหบุคลากรตรวจ
ความปลอดภัยตรวจสอบไดตลอดเวลา เวนแตเครื่องดับเพลิงแบบเคลื่อนยายไดใหตรวจสอบตามระยะเวลาที่
กําหนดไว 

6. สถานที่ซึ่งมสีภาพเสี่ยงตอการเกิดอัคคีภัยอยางรายแรงหรืออยางปานกลาง ใหจัดบุคลากรเพ่ือ
ทําหนาที่ดับเพลิงประจําอยูตลอดเวลาที่มีการทํางานและจัดหาอุปกรณคุมครองความปลอดภัย
สวนบุคคลทีใ่ชในการดับเพลิงและการฝกซอมดับเพลิงซึ่งตองอยูในสภาพที่ใชงานไดดี เชน เสื้อ
คลุมดับเพลิง รองเทา ถุงมือ หมวก หนากากปองกันความรอนหรือควันพิษ อยางนอยให
เพียงพอกับจํานวนผูทําหนาที่ดับเพลิงน้ัน 

 
หมวด ๔ 

การปองกันอัคคีภัยจากแหลงกอเกดิการกระจายตัวของความรอน 
1. ใหมีการปองกันอัคคีภัยจากแหลงกอเกิดการกระจายตัวของความรอน ดังตอไปน้ี 

1) กระแสไฟฟาลดัวงจร ใหเปนไปตามกฎหมายเกี่ยวกับความปลอดภัยในการทํางานเกี่ยวกับ 
ไฟฟา 

2) เครื่องยนตหรือปลองไฟ เพ่ือมิใหเกิดลูกไฟหรือเขมาไฟกระเด็นถูกวัตถุที่ติดไฟได 
3) การแผรังสี การนําหรือการพาความรอนจากแหลงกําเนิดความรอนสูงไปสูวัตถุที่ติดไฟได 

งาย 
4) การเสียดสีหรอืเสียดทานของเครื่องจักรหรือเครื่องมือที่เกิดประกายไฟหรือความรอนสูงที่ 

อาจทําใหเกิดการลุกไหมได 
5) การสะสมของไฟฟาสถิต โดยตอสายดินกับถังหรือทอนํ้ามันเช้ือเพลิง สารเคมีหรือของเหลว 

ไวไฟ ทั้งน้ี ใหเปนไปตามกฎหมายเกี่ยวกับความปลอดภัยในการทํางานเกี่ยวกับไฟฟา 
6) การเช่ือมหรือตัดโลหะ ซึ่งเปนแหลงความรอนสูงที่อาจทําใหเกิดการลุกไหมได 



 

 
 

7) การสะสมความรอนของปลองระบายควัน โดยปฏิบัติ ดังตอไปน้ี 
(ก) ไมติดต้ังปลองระบายควันกับสวนของอาคารที่สรางดวยวัสดุที่ติดไฟไดงาย 
(ข) หุมปลองระบายควันดวยฉนวนที่ทําจากวัสดุที่ไมติดไฟและอุณหภูมิผิวหนาดานนอก 

ของฉนวนตองไมสูงเกินหาสบิองศาเซลเซียส 
 

หมวด ๕ 
วัตถุไวไฟ 

2. ในกรณีทีม่ี เกบ็หรือขนถายวัตถุไวไฟจะตองดําเนินการอยางปลอดภัยเพ่ือปองกันการเกิดอัคคีภัย 
ทั้งน้ี ใหเปนไปตามกฎหมายเกี่ยวกับความปลอดภัยในการทํางานเกี่ยวกับสารเคมีอันตราย วัตถุไวไฟ  

3. การเก็บถังกาซชนิดเคลื่อนยายไดชนิดของเหลว ใหปฏิบัติ ดังตอไปน้ี 
1) ในกรณีที่เก็บถงักาซไวภายนอกอาคาร ตองเก็บไวในที่เปดโลงที่มีการปองกันความรอนมิให 

มีอุณหภูมิสูงกวาที่ผูผลิตกําหนดไวและมีสิ่งปองกันความเสียหายที่จะเกดิขึ้นจากยานพาหนะหรือสิ่งอ่ืน 
2) ในกรณีที่เก็บถงักาซไวไฟไวภายในอาคาร ตองแยกเก็บไวในหองที่มีผนังทําดวยวัสดุทนไฟ 

และมีการระบายหรือถายเทอากาศไดดี มีระบบตรวจจับกาซอัตโนมัติ ปริมาณเก็บรวมกันแหงละไมเกินสองพัน
ลิตร โดยแตละแหงจะตองหางกันไมนอยกวายี่สิบเมตร 

3) หามเก็บถังกาซไวไฟไวใกลวัตถุที่ลุกไหมไดงาย 
4) มีโซหรือวัตถุอ่ืนในลักษณะเดียวกันรัดถังกันลมและติดต้ังฝาครอบหัวถัง เพ่ือความปลอดภัย 

ในขณะที่เคลื่อนยายหรือจัดเก็บ 
4 การเก็บวัตถุที่ติดไฟไดงายประเภทไม กระดาษ ขนสัตว ฟาง โฟม ฟองนํ้าสังเคราะหหรือสิ่งอ่ืนใด

ที่มีคุณสมบัติคลายคลึงกัน ใหเก็บไวในอาคารตางหากหรือเก็บในหองทนไฟ ซึ่งหลังคาหรือฝาหองตองไมทําดวย
แกวหรือวัสดุโปรงใสที่แสงแดดสองตรงเขาไปได ในกรณทีี่มีจํานวนนอยอาจเก็บไวในภาชนะทนไฟหรือถังโลหะที่มี
ฝาปด 

 
หมวด 6 

การดาํเนินการเกี่ยวกบัความปลอดภัยจากอัคคีภยัและการรายงาน 
1 ตองจัดใหบุคลากรไมนอยกวารอยละสี่สิบของจํานวนบุคลากรในแตละหนวยของสถานพยาบาล

รับการฝกอบรมการดับเพลิงขั้นตน โดยใหผูที่ไดรับใบอนุญาตจากกรมสวัสดิการและคุมครองแรงงานเปน
ผูดําเนินการฝกอบรม 

2 จัดใหมีการดําเนินการเกี่ยวกับความปลอดภัยจากอัคคีภัย ดังตอไปน้ี 
1) สถานพยาบาลที่มีความเสี่ยงตอการเกิดอัคคีภัยอยางรายแรงหรืออยางปานกลางตองจัดใหม ี

การบริหารงานโดยกลุมปฏิบัติงานเพ่ือปองกันและระงับอัคคีภัยและมผีูทําหนาที่อํานวยการระงับอัคคีภัยทั้งระบบ
โดยเฉพาะเมื่อเกิดเพลิงไหมประจําสถานสถานพยาบาลตลอดเวลาที่มีการประกอบกิจการ 

2) ตองจัดใหผูที่มหีนาที่เกี่ยวกับการปองกันและระงับอัคคีภัยรับการฝกอบรมเกี่ยวกับการ 
ปองกันและระงับอัคคีภัย การใชอุปกรณตางๆในการดับเพลิง การปฐมพยาบาล และการชวยเหลือในกรณีฉุกเฉิน 

3 ตองจัดใหบุคลากรฝกซอมอพยพหนีไฟออกจากอาคารไปตามเสนทางหนีไฟตามที่กําหนด 
4 ตองจัดใหบุคลากรทุกคนฝกซอมดับเพลิงและฝกซอมอพยพหนีไฟพรอมกันอยางนอยปละหน่ึง

ครั้ง โดยผูที่ไดรับใบอนุญาตจากกรมสวัสดิการและคุมครองแรงงานเปนผูดําเนินการฝกซอม 



 

 
 

5 ใหจัดทํารายงานผลการฝกซอมดังกลาวตามแบบกําหนดและเก็บผลการดําเนินการไวเพ่ือการ
ตรวจติดตาม 
 

7. รังสชีนดิกอไอออน 
หมวด ๑ 
บทนิยาม 

1 รังสีชนิดกอไอออน (Ionizing radiation) หมายความวา พลังงานในรูปของคลื่นแมเหล็กไฟฟา
หรืออนุภาครังสีใดๆที่สามารถกอใหเกิดการแตกตัวเปนไอออนไดทั้งโดยทางตรงหรือโดยทางออมในตัวกลางที่ผาน
ไป เชน รังสีแอลฟา รังสีบีตา รังสีแกมมา รังสีเอกซ อนุภาคนิวตรอน อิเล็กตรอนที่มีความเร็วสูง โปรตอนที่มี
ความเร็วสูง เปนตน 

2 ตนกําเนิดรังสี (Source) หมายความวา สิ่งหน่ึงสิ่งใดที่มีการแผรังสีออกมาโดยการสลายตัวของ
นิวเคลียสหรือสามารถกอใหเกิดการแผรังสอีอกมาโดยวิธีอ่ืน ทั้งน้ีไมวาตนกําเนิดรังสีน้ันจะเปนชนิดชนิดปดผนึก
หรือไมปดผนึกก็ตาม 

3 ตนกําเนิดรังสีชนิดไมปดผนึก (Unsealed source) หมายความวา ตนกําเนิดรังสีที่ไมไดมีการปด
ผนึก บรรจุหรอืหอหุมอยางถาวรในปลอกหุมหรือวัสดุหอหุมที่มิดชิดและแข็งแรง ทนทานเพียงพอที่จะปองกันการ
รั่ว ไหล หก หลน หรือฟุงกระจายของสารกัมมันตรังส ี

4 กากกัมมันตรังสี (Radioactive waste) หมายความวา สิ่งหน่ึงสิ่งใดที่ประกอบหรือปนเปอนดวย
สารกัมมันตรังสีและไมเปนประโยชนในการใชงาน 

5 ปริมาณรังสีสะสม หมายความวา ผลรวมของปริมาณรังสีที่รางกายไดรับ 
6 พ้ืนที่ควบคุม หมายความวา บริเวณที่กําหนดเปนบริเวณรังสีและบริเวณรังสีสูง 
7 บริเวณรังสี หมายความวา บริเวณที่มีอัตราปริมาณรังสีเกิน ๒.๕ ไมโคร-ซีเวอรต (micro 

Sievert) ตอช่ัวโมง แตไมเกิน ๒๕ ไมโครซเีวอรต (micro Sievert) ตอช่ัวโมง 
8 บริเวณรังสีสูง หมายความวา บริเวณที่มีอัตราปริมาณรังสีเกิน ๒๕ ไมโคร-ซีเวอรต (micro 

Sievert) ตอช่ัวโมงขึ้นไป 
9 อุปกรณบันทึกปริมาณรังสีประจําตัวบุคคล หมายความวา อุปกรณบันทึกปริมาณรังสีที่ใชสวมใส

หรือติดไวกับสวนตาง ๆ ของตัวบุคลากร เพ่ือการบันทึกปริมาณรังสีสะสมที่บุคลากรไดรบัตามชวงเวลาของการ
ปฏิบัติงานเกี่ยวกับรังสี ซึ่งสามารถอานคาไดโดยทันที หรอืนําไปวิเคราะหผลในภายหลงั ไดแก ฟลมแบดจ (film 
badge) ฟลมริงก (filmring) ที แอล ดี แบดจ (TLD badge) ที แอล ดี รงิก (TLD ring) ที แอล ดี แคปซูล (TLD 
capsule) พอคเคท แชมเบอร (pocket chamber) พอคเคท โดสซิมิเตอร (pocketdosimeter) เปนตน 

10 ผลิต หมายความวา ทํา ผสม ปรุง ปรุงแตง แปรสภาพ เปลี่ยนรูปและหมายความรวมถึงการ
บรรจุ เก็บ เคลื่นยายและการติดฉลากหรือตราหรือสัญลักษณบนหีบหอบรรจุ ภาชนะบรรจุ ปลอกหุมหรือสิหอหุม
สารกัมมันตรังสี 

11 มีไวในครอบครอง หมายความวา การมีไวในครอบครอง ไมวาเพ่ือตนเองหรือผูอ่ืนและไมวาจะ
เปนการมีไวเพ่ือขาย เพ่ือขนสง เพ่ือใชหรือเพ่ือประการอ่ืนใดและรวมถงึการทิ้งอยูหรือปรากฏอยูในบริเวณที่อยูใน
ความครอบครองดวย 

 
 
 



 

 
 

หมวด ๒ 
การควบคุมและปองกนัอันตราย 

1 การผลิตหรือมไีวในครอบครองซึ่งตนกําเนิดรังสี แจงจํานวนและปริมาณความแรงรังสีของตน
กําเนิดรังสีชนิดดังกลาว 

2 ใหกําหนดพ้ืนที่ควบคุม โดยจัดทํารั้ว คอกกั้น หรือเสนแสดงแนวเขตและจัดใหมีปายขอความ 
“ระวังอันตรายจากรังสี หามเขา” อยางนอยเปนภาษาไทยดวยตัวอักษรสีดําบนพ้ืนสีเหลือง แสดงไวใหเห็นโดย
ชัดเจนในบริเวณน้ัน 

3 หามบุคลากรซึง่ไมมีหนาที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับรังสีหรือบุคคลภายนอกเขาไปในพ้ืนที่ควบคุม เวน
แตจะไดรับมอบหมายหรือไดรับอนุญาต ทั้งน้ีตองอยูภายใตการควบคุมดูแลของผูรับผิดชอบดําเนินการทางดาน
เทคนิคในเรื่องรังสี 

4 หามมิใหอนุญาตใหหญิงมีครรภเขาไปในพ้ืนที่ควบคุม 
5 ใหจัดเครื่องมือหรืออุปกรณชวยลดปริมาณรังสีที่ตนกําเนิดรังสีหรือที่ทางผานของรังสีและ

กําหนดวิธีและเวลาการทํางานเพ่ือปองกันมิใหบุคลากรซึ่งปฏิบัติงานในพ้ืนที่ควบคุมไดรับปริมาณรังสีสะสมเกิน
เกณฑกําหนดอยางใดอยางหน่ึงดังตอไปน้ี 

1) ๒๐ มลิลซิีเวอรต (milli Sievert) ตอป โดยเฉลี่ยในชวงหาปติดตอกันสําหรับศีรษะ ลําตัว  
อวัยวะที่เกี่ยวกับการสรางโลหิตและระบบอวัยวะสืบพันธุ ทั้งน้ี ในแตละปจะรับปริมาณรังสีสะสมไดไมเกิน ๕๐ 
มิลลซิีเวอรต (milli Sievert) 

2) ๑๕๐ มิลลซิีเวอรต (milli Sievert) ตอป สําหรับเลนสของดวงตา 
3) ๕๐๐ มิลลซิีเวอรต (milli Sievert) ตอป สําหรับผิวหนังหรือมือและเทา 

6 ตองจัดใหบุคลากรซึ่งปฏิบัติงานเกี่ยวกับรังสี ใชอุปกรณบันทึกปริมาณรงัสีประจําตัวบุคคล
ตลอดเวลาที่มีการปฏิบัติงาน 

7 ใหทําขอมูลเกีย่วกับปริมาณรังสีสะสมที่บุคลากรไดรับเปนประจําทุกเดือนและตองแจงปริมาณ
รังสีสะสมดังกลาวใหบุคลากรทราบทุกครั้งและเก็บหลักฐานไวเพ่ือการตรวจติดตาม 

 
หมวด ๓ 

เครื่องหมาย ฉลากและสญัญาณเตือนภัย 
1. ตองจัดใหมีเครื่องหมายเตือนภัยติดไวใหเห็นโดยชัดเจนในบริเวณรังสี บริเวณรังสีสูง บริเวณที่มี

การฟุงกระจายของสารกัมมนัตรังสีหรือบริเวณหรือหองใดๆที่มีการเก็บรักษาสารกัมมนัตรังสี 
2. ใหจัดทําฉลากที่มีเครื่องหมายและขอความเตือนภัย ติดไวที่ภาชนะที่ใชบรรจุหรือหอหุมสาร

กัมมันตรังสีตามแบบที่กฎหมายกําหนด 
3. จัดใหมีปายหามนําภาชนะหรือวัสดุซึ่งเปรอะเปอนหรือปนเปอนสารกัมมนัตรังสีออกไปนอก

บริเวณที่ปฏิบัติการ 
4. ใหติดต้ังสัญญาณไฟกระพริบสีแดงเพ่ือเตือนภัยในบริเวณรังสีสูงใหเห็นไดชัดเจน 
5. จัดใหมีระบบสญัญาณฉุกเฉินในกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินทางรังสีขึ้น เพ่ือใหบุคลากรออกไปยังสถานที่

ที่ปลอดภัย โดยสัญญาณฉุกเฉินตองมีลักษณะ ดังน้ี 
1) ระบบสัญญาณฉุกเฉิน ตองเปลงเสียงใหบุคลากรที่ทํางานภายในอาคารไดยินอยางทั่วถึง  

โดยมีระดับความดังของเสียงไมนอยกวา ๑๐๐ เดซิเบล (เอ) วัดหางจากจุดกําเนิดของเสียงหน่ึงเมตรโดยรอบ 
2) อุปกรณที่ทําใหเสียงของสัญญาณฉุกเฉินทาํงาน ตองอยูในที่เดนชัดเขาไปถึงไดงาย 



 

 
 

3) สัญญาณฉุกเฉนิจะตองมีเสียงที่แตกตางไปจากเสียงที่ใชในสถานประกอบกิจการทั่วไปและ 
หามใชเสียงดังกลาวในกรณีอ่ืนที่ไมเกี่ยวของกัน 

4) ตองจัดใหมีการทดสอบประสทิธิภาพในการทํางานของระบบสัญญาณฉกุเฉินอยางนอย 
เดือนละหน่ึงครั้ง 
 สําหรับกิจการสถานพยาบาลหรือสถานที่ที่ไมตองการใชเสียง ตองจัดใหมีอุปกรณหรือมาตรการอ่ืนใด 
เชน สัญญาณไฟ รหัส ที่สามารถแจงเหตุไดอยางมีประสิทธิภาพ 

 
หมวด 4 

การคุมครองความปลอดภัยสวนบคุคล 
1. ตองจัดใหสภาพแวดลอมในการทํางานอยูในลักษณะที่ไมเปนอันตรายตอสุขภาพและความ

ปลอดภัยของบุคลากร หากไมสามารถดําเนินการปองกันแกไขอันตรายได ตองจัดหาอุปกรณคุมครองความ
ปลอดภัยสวนบุคคลที่สามารถปองกันอันตรายน้ันใหบุคลากรสวมใส 

2. ตองจัดและดูแลใหบุคลากรใชอุปกรณคุมครองความปลอดภัยสวนบุคคลที่ไดมาตรฐานและ
เหมาะสมกับประเภทและชนิดของงาน ตลอดเวลาที่ทํางาน ดังตอไปน้ี 

1) งานเช่ือมหรือตัดช้ินงานดวยไฟฟา กาซหรือพลังงานอ่ืน ใหสวมถุงมือผาหรือถุงมือหนัง 
กระบังหนาลดแสงหรือแวนตาลดแสง รองเทานิรภัยและแผนปดหนาอกกันประกายไฟ 

2) งานลับ ฝนหรอืแตงผิวโลหะดวยหินเจียระไน ใหสวมแวนตาชนิดใสหรือหนากากชนิดใส  
ถุงมือผาและรองเทาพ้ืนยางหุมสน 

3) งานกลึงโลหะ งานกลึงไม งานไสโลหะ งานไสไมหรืองานตัดโลหะ ใหสวมแวนตาชนิดใส 
หรือหนากากชนิดใส ถุงมือผาและรองเทาพ้ืนยางหุมสน 

4) งานพนสี ใหสวมที่กรองอากาศสําหรับใชครอบจมูกและปากกันสารเคมี ถุงมือผาและ 
รองเทาพ้ืนยางหุมสน 

5) งานยก ขนยายหรือติดต้ัง ใหสวมหมวกนิรภัย ถุงมือผาและรองเทานิรภัย 
6) งานควบคุมเครื่องจักร ใหสวมหมวกนิรภัยและรองเทาพ้ืนยางหุมสน 
7) งานหมอนํ้า ใหสวมแวนตาชนิดใสหรือหนากากชนิดใส ปลั๊กลดเสียงหรอืครอบหูลดเสียงชุด 

ปองกันความรอนหรืออุปกรณปองกันความรอนและรองเทาพ้ืนยางหุมสนนอกจากอุปกรณที่กําหนดไวตามวรรค
หน่ึง ใหจัดอุปกรณคุมครองความปลอดภัยสวนบุคคลอ่ืนใหบุคลากรตามความเหมาะสมกับลกัษณะงานและ
อันตรายที่อาจเกิดกับบุคลากรดวย 

8) งานไฟฟาจัดใหมีอุปกรณคุมครองความปลอดภัยสวนบุคคลที่เหมาะสมกับลักษณะงาน เชน  
ถุงมือหนัง ถุงมือยาง แขนเสือ้ยาง หมวกนิรภัย รองเทาพ้ืนยางหุมขอชนิดมีสน ใหบุคลากรซึ่งปฏิบัติงานเกี่ยวกับ
ไฟฟาสวมใสตลอดเวลาที่ปฏิบัติงานและจัดใหมีอุปกรณปองกันอันตรายจากไฟฟาที่เหมาะสมกับลักษณะงาน เชน 
แผนฉนวนไฟฟา ฉนวนหุมสาย ฉนวนครอบลูกถวย 
  ในกรณีที่บุคลากรตองปฏิบัติงานในที่สูงกวาพ้ืนต้ังแตสี่เมตรขึ้นไป ตองจัดใหมีเข็มขัด 
นิรภัยและหมวกนิรภัยช้ันคุณภาพ B ตามมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรมใหบุคลากรสวมใสตลอดเวลาที่
ปฏิบัติงาน เวนแตเข็มขัดนิรภัยและหมวกนิรภัยดังกลาวจะทําใหเสี่ยงตออันตรายมากขึ้นใหจัดใหมีอุปกรณเพ่ือ
ความปลอดภัยอยางอ่ืนแทน 

(ก) อุปกรณคุมครองความปลอดภัยสวนบุคคลและอุปกรณปองกันอันตรายจาก 
ไฟฟาตองมีคุณสมบัติ ดังตอไปน้ี 



 

 
 

• อุปกรณคุมครองความปลอดภัยสวนบุคคลและอุปกรณทีใ่ชปองกัน 
กระแสไฟฟาตองเหมาะสมกับแรงดันไฟฟาสูงสุดในบริเวณที่ปฏิบัติงานหรือบริเวณใกลเคียงที่อาจกอใหเกิด
อันตรายได 

• ถุงมือยางปองกันไฟฟา ตองมีลักษณะสวมกับน้ิวมือไดทุกน้ิว 

• ถุงมือหนังที่ใชสวมทับถุงมือยาง ตองมีความยาวหุมถึงขอมือและม ี
ความคงทนตอการฉีกขาดไดดี 

• การใชถุงมือยางตองใชกับถุงมือหนังทุกครั้งที่ปฏิบัติงาน 

• อุปกรณตองเปนไปตามมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม 
(ข) ในกรณีที่บริเวณที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับไฟฟาอยูใกลหรือเหนือนํ้าที่อาจทําใหเกิด 

อันตรายจากการจมนํ้า ตองจัดใหบุคลากรสวมใสเครื่องชูชีพกันจมนํ้า เวนแตการสวมใสเครื่องชูชีพอาจทําให
บุคลากรไดรับอันตรายมากกวาเดิม ใหใชวิธีการอ่ืนที่มีความปลอดภัยแทน 

(ค) ตองจัดใหอุปกรณคุมครองความปลอดภัยสวนบุคคลและอุปกรณปองกัน 
อันตรายจากไฟฟาอยูในสภาพที่ปลอดภัยตลอดการใชงาน รวมทั้งตองตรวจสอบ บํารุงรักษาและทดสอบตาม
มาตรฐานและวิธีที่ผูผลิตกําหนด 

9) งานเกี่ยวกับรังสีชนิดกอไอออน จัดอุปกรณคุมครองความปลอดภัยสวนบุคคล เชน 
หมวกพลาสติก ถุงมือผาหรอืยาง รองเทา เสื้อคลุมทีท่ําดวยฝายหรือยาง แวนตา ที่กรองอากาศ เครื่องชวยหายใจ 
หรืออุปกรณอ่ืนที่จําเปน ซึ่งมีคุณสมบัติทีส่ามารถปองกันหรือลดอันตรายจากรังสีที่จะเขาสูรางกาย เพ่ือให
บุคลากรซึ่งทํางานเกี่ยวกับตนกําเนิดรังสีชนิดไมปดผนึก ใชหรือสวมใสตลอดเวลาขณะปฏิบัติงาน ทั้งน้ี ใหเปนไป
ตามสภาพและลักษณะของงาน มีการปฏิบัติดังตอไปน้ี 

(ก) จัดทําคูมือหรือเอกสารเกี่ยวกับประโยชน วิธีการใช และวิธีการบํารุงรักษา 
อุปกรณคุมครองความปลอดภัยสวนบุคคล พรอมทั้งแจกจายใหแกบุคลากรซึ่งทํางานเกี่ยวกับตนกําเนิดรังสีชนิดไม
ปดผนึกทุกคน คูมือและเอกสารน้ีอยางนอยตองมีขอความเปนภาษาไทย 

(ข) สาธิตเกี่ยวกับวิธีการใชและวิธีการบํารุงรักษาอุปกรณคุมครองความปลอดภัย 
สวนบุคคลใหผูเกี่ยวของทราบ 

(ค) กําหนดมาตรการหรือขอบังคับเกี่ยวกับการใชและการบํารุงรักษาอุปกรณ 
คุมครองความปลอดภัยสวนบุคคลเปนลายลักษณอักษร พรอมทั้งแจงใหบุคลากรทราบ 

 
8. ระบบกาซทางการแพทย 

หมวด 1 
บทนิยาม 

1. อากาศทางการแพทย (Medical Air) หมายถึง อากาศที่จายจากทอบรรจุ ถังบรรจุขนาดใหญ
เครื่องผลิตอากาศอัดทางการแพทย หรือเกิดจากการผสมออกซิเจนและไนโตรเจนที่มีคุณสมบัติตามขอกําหนด 

2. ไนโตรเจน (Nitrogen) หมายถึง  ธาตุที่มีสัญลักษณทางเคมี “N2”ณ อุณหภูมิและความดัน
บรรยากาศอยูในสถานะกาซ ไมมีรส มีอยูประมาณ 4/5 ของบรรยากาศโลก ใชสําหรบัอุปกรณทางการแพทย
เทาน้ันไมใชกับผูปวยโดยตรง คุณสมบัติเปนไปตามมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม 

3. ออกซิเจน (Oxygen) หมายถงึ ธาตุที่มีสัญลกัษณทางเคมี “O2”คุณสมบัติเปนไปตามมาตรฐาน
ผลิตภัณฑอุตสาหกรรม 



 

 
 

4. ไนตรัสออกไซด(Nitrous Oxide) หมายถึง สารประกอบที่มีสัญลักษณทางเคมี“N2O”คุณสมบัติ
เปนไปตามมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม 

5. ทอบรรจุหรือภาชนะบรรจุที่เปนทอ(Cylinder)หมายถึง ภาชนะสําหรับบรรจุกาซความดันสูง ซึ่ง
อาจเกิด 13,700 กิโลปาสคาล(2,000 ปอนดตอตารางน้ิว หรือ 140 กิโลกรัมตอตารางเซนติเมตร)ได 

6. เสนทอ (Pipeline หรือPipe) หมายถึง เสนทอทองแดงที่นํามาใชในระบบกาซทางการแพทย
หรือเสนทอที่กาํหนดไวในระบบสุญญากาศและระบบกําจัดยาดมสลบสวนเกิน 

7. ระบบเสนทอกาซ(Piped Gas System) หมายถึง ระบบที่ประกอบดวยระบบจายกลาง(ชุดจาย
กาซทอบรรจุ ถังขนาดใหญหรือเครื่องผลิตอากาศอัดทางการแพทย) พรอมอุปกรณควบคุมและการวางเสนทอไป
ยังทางเปดออกที่เหมาะสมเพ่ือตอใชงานกับอุปกรณการแพทย  

8. การวางเสนทอ (Piping) หมายถึง การออกแบบและติดต้ังเสนทอเปนระบบ โดยทั่วไปมี 3 
ลักษณะ 

1) เสนทอหลัก(Main Line) หมายความวา เสนทอของระบบที่ตอจากแหลงกาซไปยังเสน
ทอแนวต้ังหรือเสนทอสาขา หรือทั้งสองอยาง 

2) เสนทอแนวต้ัง(Riser) หมายความวา เสนทอของระบบที่วางตัวในแนวต้ัง เปนสวนตอ
ระหวางเสนทอหลักกับเสนทอสาขาของช้ันตางๆ 

3) เสนทอสาขา(Branch หรือ Lateral line) หมายถึงเสนทอของระบบที่ปอนเขาสูหอง
หรือกลุมหองในช้ันเดียวกัน 

9. ชุดจายกาซ (Manifold) หมายถึง อุปกรณสําหรับตอเช่ือมทางออกของทอบรรจุที่มากกวาหน่ึง
ทอเขากับศูนยรวมของระบบจายกลางของกาซชนิดหน่ึง 

10. แหลงจายสํารอง(Reserve Supply) หมายถึง สวนของอุปกรณที่จายกาซใหระบบอยางอัตโนมัติ
เมื่อระบบหลักไมสามารถทํางานได 

11. ระบบสัญญาณเตือนหลัก (Master Alarm System) หมายถึง ระบบสัญญาณเตือนที่สามารถ
มองเห็นไดจากแสงและไดยินจากเสียงเมื่อมีความผิดปกติของแหลงและระบบเสนทอกาซทางการแพทย 

12. ระบบสัญญาณเตือนประจําที่ (Alarm System) หมายถึง ระบบสัญญาณเตือนที่สามารถ
มองเห็นไดจากแสงและไดยินจากเสียงเมื่อมีความผิดปกติของระบบกาซทางการแพทยในบริเวณที่กําหนด 

13. ระบบสัญญาณเตือนเฉพาะ (Local Alarm System) หมายถึง ระบบสัญญาณเตือนที่สามารถ
มองเห็นไดจากแสงและไดยินจากเสียงเมื่อมีความผิดปกติของระบบกาซทางการแพทย ณ ตําแหนงที่กาํหนด 

14. อัตโนมัติ (Automatic) หมายถึง การทํางานไดโดยกลไกของตัวเองเพ่ือดํารงสถานภาพหรือเมื่อ
ถูกกระตุนโดยผลกระทบที่ไมไดเกิดจากการกระทําของมนุษย 

 
หมวด 2 
แหลงกาซ 

1 ภาชนะบรรจุออกซิเจนที่เปนทอ ใหสี เครื่องหมาย และขอตอภาชนะบรรจุเปนไปตาม มาตรฐาน
ผลิตภัณฑอุตสาหกรรม 

2 ภาชนะบรรจุที่เปนถังเก็บออกซิเจนเหลว ใหเปนไปตามมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม ถังเก็บ
กาซเหลว(กรณีที่ยังมิไดประกาศกําหนดมาตรฐานดังกลาว ใหเปนไปตามขอตกลงระหวางผูซื้อกับผูขาย 

3 การเก็บและการเคลื่อนยายทอออกซิเจนใหปฏิบัติดังน้ี 



 

 
 

1) สถานที่แหงอากาศถายเทไดดี ถาเก็บนอกอาคารตองตองมีที่รองรับและหลังคากันแดด
กันฝน 

2) หามเก็บใกลวัตถุไวไฟ เชน นํ้ามัน ไข สารที่ไหมไฟไดหรือที่ซึ่งนํ้ามันสามารถหยดลงบน
ทอ ลิ้นหรือสวนประกอบอ่ืนๆ ของทอได 

3) หามเก็บกาชออกซิเจนกับกาซอะเซทิลีนรวมในหองเดียวกัน  
4) ไมควรใหอุณหภูมิทอสูงเกิน ๕๐ องศาเซลเซียส แตตองไมเกิน 54 องศาเซลเซียส 
5) ตองมีวิธีหรืออุปกรณปองกันทอลม เชนมสีายรัด 
6) ตองปองกันไมใหทอ ตัววาลว หรืออุปกรณนิรภัยอ่ืนๆ ไดรับการกระทบกระแทก

เสียหายได 
7) ไมเก็บทอใกลลิฟต ทางเดิน หรือสถานที่มกีารเคลื่อนยายวัสดุหนักไปมา เพราะอาจ

กระแทกหรือตกทับทอได 
8) หามบุคคลที่ไมเกี่ยวของเขาไปบริเวณที่เก็บทอ 
9) แยกทอเปลาและทอที่มีกาซออกจากกัน และตองติดต้ังอุปกรณปองกันวาลวและทํา

เครื่องหมายบอกสถานะเพ่ือปองกันมิใหสับสน 
4 การเก็บและการเติมออกซิเจนเหลวใหปฏิบัติดังน้ี 

1) หามติดต้ังถังเก็บออกซิเจนเหลวในบริเวณที่เสี่ยงตออันตรายจากการถูกชน 
เสาไฟฟาแรงสูง หมอแปลงไฟฟา  

2) บริเวณที่ต้ังถังออกซิเจนเหลวตองมีรั้วสูงไมนอยกวา 2 เมตร ลอมรอบปองกันไมให
บุคคลที่ไมเกี่ยวของเขาไป 

3) การเติมออกซิเจนเหลวทุกครัง้ตองกระทําโดยผูชํานาญการดวยความระมัดระวัง เพ่ือ
ปองกันอันตรายซึ่งอาจเกิดขึ้นได 

5 สถานที่ต้ังระบบจายกาซ 
1) ระบบจายกาซทางการแพทยที่มีความจุ(รวมที่ตอกับระบบและที่เก็บ)ไมเกินกําหนด

(ออกซิเจนไมเกิน 556 ลูกบาศกเมตร หรือ 20,000 ลูกบาศกฟุต ไนตรัสออกไซดไมเกิน 1,452 กิโลกรัม 
หรือ 3,200 ปอนด)อาจอยูกลางแจงที่มีกาํแพงลอมรอบโดยเฉพาะหรือในหองหรืออยูภายในอาคารที่ใชกับ
งานอ่ืนได โดยตองมีผนังแยกออกจากกัน 

2) สวนประกอบเกี่ยวกับการเก็บกาซที่อยูภายนอกแตอยูชิดผนังของอาคารตองอยูใน
ตําแหนงที่หางจากชองเปดใดๆ ของอาคารโดยรอบมากกวา 7.5 เมตร(25 ฟุต) 

3) ตองไมใชสถานที่ต้ังระบบจายกาซเปนที่เก็บทอบรรจุอ่ืนนอกจากเปนกาซไมไวไฟ กาซ
ทางการแพทยอ่ืนที่ไมไวไฟใหต้ังรวมกับออกซิเจนและไนตรัสออกไซดแตตองมีการถายเทอากาศเพียงพอที่จะ
ระบายกาซในบริเวณน้ันออกไป เพ่ือปองกันไมใหเกิดบรรยากาศที่ขาดออกซิเจนในกรณีที่อุปกรณระบาย
ความดันของทอบรรจุหรือชุดจายกาซกําลังทํางานซึ่งอาจเปนอันตรายตอผูปฏิบัติ 

4) เครื่องผลิตอากาศอัดและเครื่องผลิตสุญญากาศตองติดต้ังแยกจากหองระบบจายกาซ
หรือแหลงเก็บทอบรรจุ ตองติดต้ังเครื่องผลิตอากาศอัดในหองเฉพาะซึ่งมีการระบายอากาศเพียงพอและตอง
สามารถเขาซอมได 

6 ระบบจายกลางกาซแบบทอบรรจุที่ไมมแีหลงจายสํารอง  
1) ชุดจายกาซจากทอบรรจุ ตองประกอบดวยทอบรรจุ 2 ฝงสลับกันจายเขาระบบเสนทอ 

และแตละฝงตองมีทอบรรจุอยางนอย 2 ทอ หรือจายเฉลีย่ไดอยางนอย 1 วัน เมื่อฝงที่หน่ึงไมสามารถจายให



 

 
 

ระบบได ฝงที่สองตองเริ่มทํางานอยางอัตโนมัติเพ่ือจายใหระบบ ตองตอตัวรับสัญญาณกับแผงสัญญาณหลัก เพ่ือ
แสดงใหทราบวาขณะน้ีมีการเปลี่ยนไปใชทอบรรจุฝงที่สอง 

2) ตองติดต้ังลิ้นทางเดียวที่เสนทอระหวางทอบรรจุ หรือหางหมู กับหัวความดันสูงเพ่ือ
ปองกันการสูญเสียกาซ 

7 ระบบจายกลางกาซแบบทอบรรจุที่มีแหลงจายสํารอง  
1) ระบบจายจากทอบรรจุที่มแีหลงจายสํารองประกอบดวย 

ก. แหลงจายชุดแรก ซึ่งจายใหระบบเสนทอ 
ข. แหลงจายชุดที่สอง ตองทํางานอัตโนมัติเมื่อแหลงจายชุดแรกไมสามารถจายให

ระบบได ตองตอตัวรับสัญญาณกับแผงสัญญาณหลัก เพ่ือแสดงใหทราบวาขณะน้ีมีการเปลี่ยนไปใชทอบรรจุฝงที่
สอง 

ค. แหลงจายสํารอง ตองทํางานอยางอัตโนมัติในกรณีทีแ่หลงจายชุดแรกและชุด
สองไมสามารถจายใหระบบได ตองตอตัวรับสัญญาณกับแผงสัญญาณหลัก เพ่ือแสดงใหทราบวาขณะน้ีแหลงจาย
สํารองเริ่มจายกาซใหกับระบบแลว 

2) แหลงจายสํารองประกอบดวยทอบรรจุความดันสูงที่มีชุดจายกาซต้ังแต 3 ทอขึ้นไป 
ตองติดต้ังลิ้นทางเดียวระหวางที่บรรจุหรือหางหมู หรือตองมีตัวรับสัญญาณที่กระตนแผงสัญญาณเตือนหลักเมื่อ
ความดันของแหลงจายสํารองลดลงถึงระดับที่จายไดเพียง 1 วัน 

3) การใชถังเก็บของเหลวเย็นจัดเปนแหลงจายปฏิบัติการ ตองติดต้ังแบบมีแหลงจายสํารอง
เทาน้ัน 

8 ระบบจายกลางกาซแบบขนาดใหญทีม่ีแหลงจายสํารอง 
1) ระบบจายกลางกาซแบบขนาดใหญประกอบดวยแหลงจาย 2 แหลง โดยแหลงหน่ึงตอง

ใชสํารองจายในกรณีฉุกเฉินเทาน้ัน และตองตอตัวรับสัญญาณกับแผงสญัญาณเตือนหลักเพ่ือแสดงใหทราบวา
แหลงจายสํารองเริ่มทํางาน 

2) แหลงจายชุดที่สองหรือแหลงจายสํารองแตละแหลงตองมีความจุอยางนอยเพียงพอที่จะ
จายไดเฉลี่ย 1 วัน  

9 จัดใหมีการตรวจสอบและบํารุงรักษาสถานที่และระบบจายกลางกาซทางการแพทยใหใชงานได
โดยปลอดภัย และเก็บผลการตรวจสอบไวเพ่ือการตรวจติดตาม 

 
หมวด 3 

การจายกาซ 
1. เสนทอควรติดต้ังลอย สวนที่อยูในเพดานตองทาสีเปนสีเดียวกับสัญลักษณกาซที่บรรจใุนเสนทอ 

โดยทา เปนระยะหางกันไมเกิน 1.8 เมตร ถาเสนทอในที่เปดเผยตองทาสีตลอดแนวเสนทอ 
2. เสนทอตามทางเดินที่อาจโดนชน ตองมีที่ปองกันอยางเหมาะสม 
3. ลิ้นปดซึ่งอยูในสถานที่ที่คนทัว่ไปสามารถเขาถึงได ตองมีกลองครอบและมีฝาที่สามารถทุบให

แตกหรือถอดได  
4. ลิ้นปด ตองติดต้ังทันทีที่ทางออกจากแหลงจายเพ่ือแยกแหลงจายทั้งหมดออกจากระบบเสนทอ 

ลิ้นของแหลงจายตองอยูตนทางตอลิ้นปดเสนทอหลักและติดต้ังชิดกับอุปกรณแหลงจาย มีปายไววา “ลิ้นปด
แหลงจายสําหรบั....(ชื่อกาซ).... 



 

 
 

5. ลิ้นปดที่ติดกับเสนทอเพ่ือใชแยกระบบที่มอียู สําหรับการซอมบํารุงหรอืตอเติมระบบทอใหม ลิ้น
เหลาน้ีตองอยูในบริเวณมิดชิดหรือใสกญุแจได และปดปายดวยขอความดังน้ี  

 
 
 
 

 
 
 

6. ทางเปดออกของกาซทางกาแพทยแตละอัน ไมวาจะเปนชนิดเกลียวหรือหัวตอสวมเร็ว ตองมี
ลักษณะเฉพาะกาซแตละชนิดที่ไมสามารถใชสลับกันได  

7. ทางเปดออกตองมีช่ือหรือสูตรเคมีที่อานงายและมีสสีัญลกัษณของกาซชนิดน้ันตามขอกําหนด
มาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม 

8. จัดใหมีการตรวจสอบและบํารุงรักษาระบบจายกาซทางการแพทยใหใชงานไดโดยปลอดภัยไม
นอยกวาปละหน่ึงครั้ง และเกบ็ผลการตรวจสอบไวเพ่ือการตรวจติดตาม 

 
หมวด 4 

ระบบสญัญาณเตือน 
1 จัดใหมีสญัญาณเตือนเฉพาะจุด ประจําที่ และสัญญาณเตือนหลักทุกอันสําหรับกาซทาง

การแพทยตองประกอบดวยตัวบงช้ีที่สามารถมองเห็นได เพ่ือแยกใหทราบแตละสถานการณที่เฝาระวัง 
1) ตองมีเสียงดังอยางนอย 80 เดซิเบล ที่ระยะ 1 เมตร สามารถปดเสียงใหเงียบได แตถา

เกิดสถานการณที่ทําใหเกิดสญัญาณเตือนครั้งที่สอง ขณะสัญญาณเตือนครั้งแรกยังปดอยูตองสามารถกระตุนให
สัญญาณดังไดอีกครั้ง 

2) ตองมีปายระบุตําแหนงสภาวะและชนิดของกาซที่ทําการเฝาระวัง 
3) ตองสามารถทํางานไดจากเครื่องกําเนิดไฟฟาฉุกเฉินสํารองของโรงพยาบาลทันทีในกรณ

ไฟฟาดับ 
4) ผูรับผิดชอบตองตรวจสอบความถูกตองของระบบสัญญาณเตือนกับตําแหนงปลายทาง

เสมอ 
2 จัดใหมีสญัญาณเตือนหลักเพ่ือเฝาระวังการทํางานและสภาพแหลงจาย แหลงสํารอง(ถามี) แล

ความดันในทอหลักของทุกระบบเสนทอกาซทางการแพทย ประกอบดวย 
1) มีแผงสญัญาณเตือน 2 ชุดหรือมากกวา ติดต้ังใน 2 ตําแหนงแยกจากกัน ชุดหน่ึงอยูใน

สํานักงานของเจาหนาที่ซอมบํารุงระบบกาซทางการแพทย ชุดอ่ืนๆใหอยูในที่ๆมีการเฝาระวังตลอดเวลา 
2) แผงสัญญาณเตือนหลักแตละชุดตองประกอบดวยตัวบงช้ีที่มองเห็นจัดเจน  

3 จัดใหมีสญัญาณเตือนประจําพ้ืนที่ ประกอบดวย 
1) สัญญาณเตือนประจําพ้ืนที่ สาํหรับระบบกาซแตละชนิดทีจ่ายใหบริเวณใหยาระงับ

ความรูสึก หนวยชวยชีวิตและหนวยบําบัดวิกฤตอ่ืนๆ เชน หองพักพ้ืน หออภิบาลผูปวยหนัก หนวยโรคหลอดเลือด
หัวใจ เปนตน 

ลิ้นปดของกาซ......................... 
ลิ้นนี้ควบคุมการจายไปที ่

หอง................................... 
     หามปดยกเวนกรณีฉุกเฉิน 
 



 

 
 

2) แผงสัญญาณเตือนประจําพ้ืนที่ตองติดต้ังในบริเวณที่มีพยาบาลอยูประจําหรือบริเวณที่
จัดไวสําหรับผูรับผิดชอบโดยเฉพาะ 

3) สัญญาณเตือนประจําพ้ืนที่ตองแจงใหทราบเมื่อความดันในทอเพ่ิมขึ้นหรือลดลงจาก
ความดันใชงาน 20% 

4 ตองจัดใหมีสัญญาณเตือนเฉพาะจุด ประกอบดวย 
1) มีตัวบงช้ีความดันและชนิดกาซ สําหรับแตละสัญญาณเตือนที่ใช 
2) จุดนํ้าคางสําหรับอากาศอัดทางการแพทย ตองมีการเฝาระวังและติดต้ังสัญญาณเตือน

เมื่อจุดนํ้าคางในทอเกินกวา 4 องศาเซลเซียส(39 องศาฟาเรนไฮต) 
3) ตองมีการเฝาระวังคารบอนมอนอกไซดสําหรับอากาศอัดทางการแพทยและติดสัญญา

เตือนเพ่ือแสดงใหทราบระดับที่เกินกวา 10 สวนตอลาน  
5 จัดใหมีการตรวจสอบและบํารุงรักษาสัญญาณเตือนใหใชงานไดโดยปลอดภัย และเก็บผลการ

ตรวจสอบไวเพ่ือการตรวจติดตาม 
 

หมวด 5 
การฝกอบรม 

1 จัดใหมีการฝกอบรมความปลอดภัยในการทํางานเกี่ยวกับระบบกาซทางการแพทยตาม
หลักเกณฑ วิธีการ รวมทั้งผูทีเ่กี่ยวของใหมีความรูความเขาใจทักษะทีจ่ําเปนในการทํางานอยางปลอดภัย ตาม
หนาที่ที่ไดรับมอบหมาย พรอมทั้งวิธีการและขั้นตอนในการปฏิบัติงาน 

2 ใหเก็บหลักฐานการฝกอบรมความปลอดภัยในการทํางานในเกี่ยวกับระบบกาซทางการแพทยไว
เพ่ือการตรวจติดตาม 

 
 
 



 

 
 

 

 

ขอกําหนด 
ดานสื่อสารในสถานพยาบาล 

1. ขอบขาย 

2. ขอกําหนดดานสื่อสารในสถานพยาบาลน้ี กําหนดขอแนะนําและดานระบบสื่อสาร ที่ใชใน

สถานพยาบาล เพ่ือความพรอมในการใชงานอยางถูกตอง ตามกฎระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวของ 

3. ขอกําหนดดานสื่อสารในสถานพยาบาลน้ี สามารถใชไดกับสถานพยาบาลทุกประเภท ทกุขนาด 

 

2. บทนิยาม 
1. ระบบสื่อสาร  หมายถึง การสือ่สารดานการใชระบบเรียกพยาบาล เครื่องวิทยุคมนาคม โทรศัพท   

เสียงตามสาย เคเบ้ิลทีวี  กลองวงจรปด  ระบบเครือขายสื่อสารขอมูล  
2. เครื่องวิทยุคมนาคม  หมายถึงวิทยุสื่อสารคมนาคมชนิดประจําที่ ชนิดเคลื่อนที่ (ติดต้ังใน

ยานพาหนะ) หรือชนิดมือถือ  ระบบ VHF/FM, HF/SSB ,UHF/FM 
3.  ตรวจสอบหมายความวา การตรวจพิจารณาความเรียบรอยของช้ินสวนหรือกลไกการทาํงาน

อุปกรณสื่อสารใหมีความพรอมใชงาน ตามที่กําหนด 
4. บํารุงรักษาหมายความวา การดูแลช้ินสวนหรือกลไกตามระยะเวลาใชงานอุปกรณสื่อสารตลอด

ระยะเวลาใชงาน ใหอยูในสภาพสมบูรณพรอมใชงาน  ตามที่กําหนด 
5. ทดสอบหมายความวา การตรวจสอบและทดลองใชงาน ช้ินสวนอุปกรณหรือกลไกการทํางาน

ของอุปกรณเพ่ือความถูกตอง ตามที่กําหนด 
 

3. บททัว่ไป 
1. สถานพยาบาลตองมีหนวยงานรับผิดชอบดานระบบสื่อสาร 

2.   สถานพยาบาลตองจัดใหมีขอบังคับและคูมอื วาดวยการใชระบบสื่อสารทั้งภายใน ภายนอก

องคกรและตองจัดใหมีการอบรมการฝกปฏิบัติจนกวาบุคลากรจะสามารถปฏิบัติงานไดอยางถูกตองในการทํางาน

ทุกระดับ 

3. ครุภัณฑสื่อสารตองเปนไปตามมาตรฐานสากลที่เกี่ยวของหรือไดรับรองมาตรฐาน

ผลิตภัณฑอุตสาหกรรม 

4. ครุภัณฑและอุปกรณดานระบบสื่อสารประเภทที่กฎหมายกําหนดใหตองมีการขออนุญาตติดต้ัง 

ขออนุญาตใชงาน และการยกเลิกการใชงานตองปฏิบัติตามที่กฎหมายกําหนด 

5. การติดต้ังและการใชงานอุปกรณสื่อสาร ตองเปนไปหลักวิศวกรรมหรือมาตรฐานที่เกีย่วของ 

เพ่ือใหเกิดความปลอดภัยในการใชงาน 

6. ผูควบคุมการติดต้ังและบํารุงรักษาระบบสื่อสาร 

1) ตองปฏิบัติตามที่กฎหมายควบคุมกําหนด 

2) จบการศึกษาในระดับไมตํ่ากวาประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ดานที่เกี่ยวของ) 



 

 
 

3) มีประสบการณในสวนที่เกี่ยวของไมนอยกวา 1 ป หรือ 

4) ผานการอบรมการบํารุงรักษาจากผูผลิตหรอืผูแทนจําหนายหรือวิศวกรหรือ

ผูเช่ียวชาญ 

7. การยกเลิกการใชงานครุภัณฑสื่อสารตองปฏิบัติตามที่กฎหมายกําหนด 

 

4. เครื่องวิทยุคมนาคม 

1. สถานพยาบาลตองปฏิบัติตามระเบียบ คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน แล
กิจการโทรคมนาคมแหงชาติ (กสทช.)  

2. สถานพยาบาล จัดทําขอมูลประวัติครุภัณฑระบบสื่อสารโดยเฉพาะเครื่องวิทยุคมนาคมใน
สถานพยาบาล ประกอบดวย 

1) ช่ือครุภัณฑ (ระบุช่ือตามแนวทางการกําหนดรหัสเครื่องมือ) 
2) ID Number  (หมายเลข  กสทช.) 
3) ย่ีหอ(ช่ือทางการคา) 
4) รุน(ช่ือหรือรหัสรุนของเครื่อง) 
5) หมายเลขเครื่อง(เลขลําดับการผลิตเครื่อง) 
6) ผูผลิต(บรษิัทผูผลิตเครื่อง) 
7) ประเทศผูผลิต(ประเทศผูผลติหรือประเทศเจาของเครื่องหมายการคา) 
8) ผูจําหนาย 

• ช่ือสถานประกอบการ 

• ที่อยู  

• เบอรโทรศัพท  
9) ราคาครุภัณฑสื่อสาร 
10) วันที่ไดรับครุภัณฑ(วันที่ไดรับครุภัณฑเขาใชงานในสถานพยาบาล) 
11) วิธีการไดมาครุภัณฑ(เอกสารอางอิงการไดมาของครุภัณฑ ไดแก การจัดซือ้ จัดจาง การ 

นําเขา การโอน การบริจาค เปนตน) 
11) ใชงาน(อาคาร สถานที่ และหองที่ติดต้ังใชงาน หรือนําไปใชงาน) 
12) อุปกรณประกอบของเครื่องวิทยุคมนาคม 
13) ตองมีขอมูลเครื่องวิทยุคมนาคมและอุปกรณวิทยุคมนาคมที่ใชสําหรับติดต้ัง ณ สถา 

วิทยุคมนาคมน้ัน ไมวาจะเปนชนิดของสายอากาศ ความยาวและชนิดของสายนําสัญญาณ  ชนิดของขั้วตอ การ 
ตอพวง ขอมูลอัตราขยายและรูปแบบการแพรกระจายคลื่นของสายอากาศ  และรายละเอียดทางไฟฟาตาง ๆ 

3. จัดใหมีการบํารุงรักษาระบบสื่อสาร ตามคูมือการใชงานที่ผูผลิตกําหนด หากไมมีคูมอืดังกลาวให
วิศวกรหรือผูเช่ียวชาญ กําหนดขึ้นเปนคูมือและดําเนินการบํารุงรักษาอยางนอยปละ 1 ครั้ง และเกบ็ผลการ
ดําเนินการไวเพ่ือการตรวจติดตาม 

4. จัดใหมีการตรวจสอบ หรือทดสอบ กอนการใชงานทุกครั้งโดยผูดูแลรับผดิชอบการใชงาน และ
เก็บผลการดําเนินการไวเพ่ือการตรวจติดตาม 

5. ผูใชงานเครื่องวิทยุคมนาคมตองไดรับอนุญาตและมีบัตรประจําตัวผูใชเครื่องวิทยุคมนาคม 
6. จัดใหมีระบบไฟฟาสํารอง สําหรับระบบโดยเฉพาะเพ่ือรองรับการใชงานในกรณีฉุกเฉิน 

  



 

 
 

5. ระบบเสยีงตามสาย 
 สถานพยาบาลตองมีระบบเสียงตามสาย  
 1. สถานพยาบาล จัดทําขอมูลระบบเสียงตามสายในสถานพยาบาล  

1) ช่ือครุภัณฑ(ระบุช่ือตามแนวทางการกําหนดรหัสเครื่องมือ) 
2) ID Number (หมายเลขประจําตัวครุภัณฑที่ไมเปลี่ยนแปลงตลอดอายุการใชงาน) 
3) ย่ีหอ(ช่ือทางการคา) 
4) รุน(ช่ือหรือรหัสรุนของเครื่อง) 
5) หมายเลขเครื่อง(เลขลําดับการผลิตเครื่อง) 
6) ผูผลิต(บรษิัทผูผลิตเครื่อง) 
7) ประเทศผูผลิต(ประเทศผูผลติหรือประเทศเจาของเครื่องหมายการคา) 
8) ผูจําหนาย 

• ช่ือสถานประกอบการ 

• ที่อยู  

• เบอรโทรศัพท  
9) ราคาระบบเสียงตามสาย 
10) วันที่ไดรับครุภัณฑ(วันที่ไดรับครุภัณฑเขาใชงานในสถานพยาบาล) 
11) วิธีการไดมาครุภัณฑ 
12) สถานที่ใชงาน(อาคาร สถานที่และหองที่ติดต้ังใชงานหรือนําไปใชงาน) 

 2. จัดใหมีการบํารุงรักษาระบบเสียงตามสาย ตามคูมือการใชงานที่ผูผลิตกําหนด หากไมมีคูมือดังกลาวให
สถานพยาบาลหรือวิศวกรหรือผูเช่ียวชาญ กําหนดขึ้นเปนคูมือและดําเนินการบํารุงรักษาอยางนอยปละ 1 ครั้ง 
และเก็บผลการดําเนินการไวเพ่ือการตรวจติดตาม 
 3. จัดใหมผีังแสดงการประกาศแตละจุด  และการประกาศทั้งหมดของพ้ืนที่ใหบริการระบบ 
 4. จัดใหมีระบบไฟฟาสํารอง สําหรับระบบโดยเฉพาะเพ่ือรองรับการใชงานในกรณีฉุกเฉนิ  
 5. จัดใหมีการตรวจสอบ หรือทดสอบ การใชงานโดยผูดูแลรับผิดชอบการใชงานและเก็บผลการ
ดําเนินการไวเพ่ือการตรวจติดตาม 
 6. ตองมีการจัดเก็บขอมูลการประกาศ ไวเพ่ือการตรวจสอบและประเมินผล  

 
6. ระบบโทรศพัท 

สถานพยาบาลตองมีระบบโทรศัพท โทรสาร สําหรับการติดตอภายนอกและภายในหนวยงาน 

 1. สถานพยาบาล จัดทําขอมูลระบบโทรศพัท โทรสาร ภายในสถานพยาบาล  
1) ช่ือครุภัณฑ(ระบุช่ือตามแนวทางการกําหนดรหัสเครื่องมือ) 
2) ID Number 
3)  ย่ีหอ(ช่ือทางการคา) 
4) รุน(ช่ือหรือรหัสรุนของเครื่อง) 
5) หมายเลขเครื่อง(เลขลําดับการผลิตเครื่อง) 
6) ผูผลิต(บรษิัทผูผลิตเครื่อง) 
7) ประเทศผูผลิต(ประเทศผูผลติหรือประเทศเจาของเครื่องหมายการคา) 
8) ผูจําหนาย 

• ช่ือสถานประกอบการ 



 

 
 

• ที่อยู  

• เบอรโทรศัพท  
9) ราคาระบบโทรศัพท 
10) วันที่ไดรับครุภัณฑ  (วันที่ไดรบัครุภัณฑเขาใชงานในสถานพยาบาล) 
11) วิธีการไดมาครุภัณฑ 
12) สถานที่ใชงาน(อาคาร สถานที่และหองที่ติดต้ังใชงาน หรือนําไปใชงาน) 

 2. จัดใหมีการบํารุงรักษาระบบโทรศัพท ตามคูมือการใชงานที่ผูผลิตกําหนด หากไมมีคูมือดังกลาวให
สถานพยาบาลหรือวิศวกรหรือผูเช่ียวชาญ กําหนดขึ้นเปนคูมือและดําเนินการบํารุงรักษาอยางนอยปละ 1 ครั้ง 
และเก็บผลการดําเนินการไวเพ่ือการตรวจติดตาม 

 3. ตองมีฐานขอมูลหมายเลขโทรศัพทภายในของสถานพยาบาล 
๔. จัดใหมีการประชาสัมพันธหมายเลขโทรศัพทฉุกเฉิน 

 ๕. จัดใหมีระบบไฟฟาสํารอง สําหรับระบบโดยเฉพาะเพ่ือรองรับการใชงานในกรณีฉุกเฉนิ  
 ๖. จัดใหมีการตรวจสอบหรือทดสอบ การใชงานโดยผูดูแลรับผิดชอบการใชงาน และเก็บผลการ 

ดําเนินการไวเพ่ือการตรวจติดตาม 
 

7. ระบบเรียกพยาบาล 
สถานพยาบาลตองจัดใหมีระบบเรียกพยาบาล ตามขนาดของเตียงผูปวยที่ใหบริการ เพ่ือใชติดตอสื่อสารระหวาง
เจาหนาที่กับผูปวย เพ่ือชวยเหลือผูปวยไดในยามฉุกเฉิน  

 1. สถานพยาบาล จัดทําขอมูลระบบเรียกพยาบาลในสถานพยาบาล  
1) ช่ือครุภัณฑ(ระบุช่ือตามแนวทางการกําหนดรหัสเครื่องมือ) 
2) ID Number 
3)  ย่ีหอ(ช่ือทางการคา) 
4) รุน(ช่ือหรือรหัสรุนของเครื่อง) 
5) หมายเลขเครื่อง(เลขลําดับการผลิตเครื่อง) 
6) ผูผลิต(บรษิัทผูผลิตเครื่อง) 
7) ประเทศผูผลิต(ประเทศผูผลติหรือประเทศเจาของเครื่องหมายการคา) 
8) ผูจําหนาย 

• ช่ือสถานประกอบการ 

• ที่อยู  

• เบอรโทรศัพท 
9) ราคาระบบเรียกพยาบาล 
10) วันที่ไดรับครุภัณฑ(วันที่ไดรับครุภัณฑเขาใชงานในสถานพยาบาล) 
11) วิธีการไดมาครุภัณฑ 
12) สถานที่ใชงาน(อาคาร สถานที่และหองที่ติดต้ังใชงาน หรือนําไปใชงาน) 

 2. จัดใหมีการบํารุงรักษาระบบเรียกพยาบาล ตามคูมือการใชงานที่ผูผลิตกําหนด หากไมมีคูมือดังกลาว
ใหสถานพยาบาลหรือวิศวกรหรือผูเช่ียวชาญ กําหนดขึ้นเปนคูมือและดําเนินการบํารุงรักษาอยางนอยปละ 1 ครั้ง 
และเก็บผลการดําเนินการไวเพ่ือการตรวจติดตาม 

 3. จัดใหมผีังแสดงตําแหนงของพ้ืนที่ใหบริการระบบ 
 4. จัดใหมีระบบไฟฟาสํารอง สําหรับระบบโดยเฉพาะเพ่ือรองรับการใชงานในกรณีฉุกเฉนิ  



 

 
 

 5. จัดใหมีการตรวจสอบหรือทดสอบ การใชงานโดยผูดูแลรับผิดชอบการใชงานและเก็บผลการ
ดําเนินการไวเพ่ือการตรวจติดตาม 
 

8. ระบบกลองวงจรปด 
สถานพยาบาลตองมีระบบกลองวงจรปด สําหรับการควบคุมความปลอดภัย  ติดตามสถานการณ การสื่อสาร 

ภายในหนวยงาน 

 1. สถานพยาบาล จัดทําขอมูลระบบกลองวงจรปด ภายในสถานพยาบาล  

1) ช่ือครุภัณฑ(ระบุช่ือตามแนวทางการกําหนดรหัสเครื่องมือ) 

2) ID Number  

3) ย่ีหอ(ช่ือทางการคา) 

4) รุน(ช่ือหรือรหัสรุนของเครื่อง) 

5) หมายเลขเครื่อง(เลขลําดับการผลิตเครื่อง) 

6) ผูผลิต(บรษิัทผูผลิตเครื่อง) 

7) ประเทศผูผลิต(ประเทศผูผลติหรือประเทศเจาของเครื่องหมายการคา) 

8) ผูจําหนาย 

 

• ช่ือสถานประกอบการ 

• ที่อยู  

• เบอรโทรศัพท  

9) ราคาระบบกลองวงจรปด 

10) วันที่ไดรับครุภัณฑ  (วันที่ไดรบัครุภัณฑเขาใชงานในสถานพยาบาล) 

11) วิธีการไดมาครุภัณฑ 

12) สถานที่ใชงาน(อาคาร สถานที่และหองที่ติดต้ังใชงาน หรือนําไปใชงาน) 

2. จัดใหมีการบํารุงรักษาระบบกลองวงจรปด ตามคูมือการใชงานที่ผูผลิตกําหนด หากไมมีคูมือดังกลาว 

ใหสถานพยาบาลหรือวิศวกรหรือผูเช่ียวชาญ กําหนดขึ้นเปนคูมือและดําเนินการบํารุงรักษาอยางนอยปละ 1 

ครั้ง และเก็บผลการดําเนินการไวเพ่ือการตรวจติดตาม 

 3. ตองมีฐานขอมูลของกลองวงจรปด  ภายในของสถานพยาบาล 

๔. จัดใหมีการติดต้ังระบบกลองวงจรปดที่มีความละเอียดสงู  ในจุดที่สําคัญ  และตองการควบคุมอยาง

ทั่วถึง  

 ๕. จัดใหมีระบบไฟฟาสํารอง สําหรับระบบโดยเฉพาะเพ่ือรองรับการใชงานในกรณีฉุกเฉนิ  

 6. จะตองมีการตรวจสอบติดตามไดทั้งภายในและจากภายนอก โดยผานระบบเครือขายสื่อสารขอมูล 

 7. จัดใหมีการตรวจสอบหรือทดสอบ การใชงานโดยผูดูแลรับผิดชอบการใชงาน และเก็บผลการ 

ดําเนินการไวเพ่ือการตรวจติดตาม 

9 ระบบเคเบิล้ทีวี 



 

 
 

สถานพยาบาลตองมีระบบเคเบ้ิลทีวี สําหรับการเผยแพรขอมูล  ติดตามสถานการณ การสื่อสาร ระหวาง

ผูรับบริการและบุคลากรภายในหนวยงาน 

 1. สถานพยาบาล จัดทําขอมูลระบบเคเบ้ิลทีวี ภายในสถานพยาบาล  

1) ช่ือครุภัณฑ(ระบุช่ือตามแนวทางการกําหนดรหัสเครื่องมือ) 

2) ID Number  

3) ย่ีหอ(ช่ือทางการคา) 

4) รุน(ช่ือหรือรหัสรุนของเครื่อง) 

5) หมายเลขเครื่อง(เลขลําดับการผลิตเครื่อง) 

6) ผูผลิต(บรษิัทผูผลิตเครื่อง) 

7) ประเทศผูผลิต(ประเทศผูผลติหรือประเทศเจาของเครื่องหมายการคา) 

8) ผูจําหนาย 

• ช่ือสถานประกอบการ 

• ที่อยู  

• เบอรโทรศัพท  

9) ราคาระบบเคเบ้ิลทีวี 

10) วันที่ไดรับครุภัณฑ  (วันที่ไดรบัครุภัณฑเขาใชงานในสถานพยาบาล) 

11) วิธีการไดมาครุภัณฑ 

12) สถานที่ใชงาน(อาคาร สถานที่และหองที่ติดต้ังใชงาน หรือนําไปใชงาน) 

2. จัดใหมีการบํารุงรักษาระบบเคเบ้ิลทีวี ตามคูมือการใชงานที่ผูผลิตกําหนด หากไมมีคูมือดังกลาว

ใหสถานพยาบาลหรือวิศวกรหรือผูเช่ียวชาญ กําหนดขึ้นเปนคูมือและดําเนินการบํารุงรักษาอยางนอยปละ 1 ครั้ง 

และเก็บผลการดําเนินการไวเพ่ือการตรวจติดตาม 

3. ตองมีฐานขอมูลของเคเบ้ิลทีวี  จํานวนชองในการกระจายขอมูล จุดติดต้ัง  เวลาในการใชงาน  

ภายในของสถานพยาบาล 

4. จัดใหมีการติดต้ังระบบเคเบ้ิลทีวี  ในจุดที่สําคัญ  เพ่ือการรายงานภายในองคกร และขอมูลที่

ตองการเผยแพรใหกับผูรับบริการ 

5.  จะตองมีการตรวจสอบติดตามไดทั้งภายในและจากภายนอก 

6. จัดใหมีการตรวจสอบหรือทดสอบ การใชงานโดยผูดูแลรับผิดชอบการใชงาน และเก็บผลการ

ดําเนินการไวเพ่ือการตรวจติดตาม 

  



 

 
 

 

10 ระบบเครอืขายสื่อสารขอมูล 

สถานพยาบาลตองมีระบบเครือขายสื่อสารขอมูล การติดตอสื่อสารทางดานขอมูล เพ่ือใหการดําเนินการขอ

องคกรเปนไปอยางดีสําหรับการสื่อสาร ทั้งแนวราบและแนวระดับ ทั้งภายในและภายนอกหนวยงาน 

1. สถานพยาบาล จัดทําขอมูลเครือขายสื่อสารขอมูล  ภายในสถานพยาบาล  

1) ช่ือครุภัณฑ(ระบุช่ือตามแนวทางการกําหนดรหัสเครื่องมือ) 

2) ID Number 

3)  ย่ีหอ(ช่ือทางการคา) 

4) รุน(ช่ือหรือรหัสรุนของเครื่อง) 

5) หมายเลขเครื่อง(เลขลําดับการผลิตเครื่อง) 

6) ผูผลิต(บรษิัทผูผลิตเครื่อง) 

7) ประเทศผูผลิต(ประเทศผูผลติหรือประเทศเจาของเครื่องหมายการคา) 

8) ผูจําหนาย 

• ช่ือสถานประกอบการ 

• ที่อยู  

• เบอรโทรศัพท  

9) ราคาระบบเครือขายสื่อสารขอมูล 

10) วันที่ไดรับครุภัณฑ  (วันที่ไดรบัครุภัณฑเขาใชงานในสถานพยาบาล) 

11) วิธีการไดมาครุภัณฑ 

12) สถานที่ใชงาน(อาคาร สถานที่และหองที่ติดต้ังใชงาน หรือนําไปใชงาน) 

2. จัดใหมีการบํารุงรักษาระบบเครือขายสื่อสารขอมูล ตามคูมือการใชงานที่ผูผลิตกําหนด หากไมมี

คูมือดังกลาวใหสถานพยาบาลหรือวิศวกรหรือผูเช่ียวชาญ กําหนดขึ้นเปนคูมือและดําเนินการบํารุงรักษาอยางนอย

ปละ 1 ครั้ง และเก็บผลการดําเนินการไวเพ่ือการตรวจติดตาม 

3. ตองมีฐานขอมูลของเครือขายสื่อสารขอมูล  ภายในของสถานพยาบาล 

4. จัดใหมีการติดต้ังเครือขายสื่อสารขอมูล ทั้งภายในและภายนอกสถานพยาบาล โดยมุงเนนความ

ปลอดภัยในการใชงาน การควบควบคุมอยางทั่วถึง  โดยตองสามารถแยกระบบกันไดอยางชัดเจน  

5. จัดใหมีระบบไฟฟาสํารอง สําหรับระบบโดยเฉพาะเพ่ือรองรับการใชงานในกรณีฉุกเฉินจะตองมี

การตรวจสอบติดตามไดทั้งภายในและจากภายนอก 

6. จัดใหมีการตรวจสอบหรือทดสอบ การใชงานโดยผูดูแลรับผิดชอบการใชงาน และเก็บผลการ 

ดําเนินการไวเพ่ือการตรวจติดตาม 
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ข้อกําหนด 

ด้านสิ่งแวดล้อมในสถานพยาบาล 
1 ขอบขา่ย 

1. ข้อกําหนดด้านสิ่งแวดล้อมในสถานพยาบาลน้ี กําหนดข้อแนะนําและแนวทางปฏิบัติด้าน
สิ่งแวดล้อมในสถานพยาบาล ให้เกิดความปลอดภัยแก่บุคลากรและผู้เก่ียวข้อง  

2. ข้อกําหนดด้านสิ่งแวดล้อมในสถานพยาบาลน้ีใช้ได้กับสถานพยาบาลทุกประเภท ทุกขนาด  

2. บทนิยาม 
1. วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม หมายถึง การประยุกต์ใช้หลักการทางวิทยาศาสตร์อย่างสร้างสรรค์ เพ่ือ

การออกแบบ พัฒนา (ป้องกัน) และปรับปรุงแก้ไข สิ่งแวดล้อมในสถานพยาบาล ให้เกิดความปลอดภัยแก่บุคลากร
และผู้เก่ียวข้อง  

2. วิศวกรสิ่งแวดล้อม หมายถึง ผู้ซึ่งได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคมุตาม
กฎหมายว่าด้วยวิศวกร (สาขาสิ่งแวดล้อม) 

3. สถานพยาบาล หมายถึง โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบล โรงพยาบาลชุมชน โรงพยาบาล
สมเด็จพระยุพราช โรงพยาบาลท่ัวไป โรงพยาบาลศูนย์ 

4. บุคลากร หมายถึง ผู้ซึ่งทําหน้าที่เป็นผู้ปฏิบัติงานในสถานพยาบาล 
5. ผู้เก่ียวข้อง หมายถึง ผู้ซึ่งอยู่ในบริเวณสถานพยาบาลและผูท้ี่อยู่รอบสถานพยาบาล 
6. สิ่งปฏิกูล หมายความว่า อุจจาระหรือปัสสาวะ และหมายความรวมถึงสิ่งอ่ืนใด ซึ่งเป็นสิ่งโสโครก 

หรือมีกลิ่นเหมน็ 
7. มูลฝอย หมายความว่า เศษกระดาษ เศษผ้า เศษอาหาร เศษสินค้า ถุงพลาสติก ภาชนะท่ีใส่

อาหาร เถ้า มลูสัตว์ หรือซากสัตว์ (รวมตลอดถึงสิ่งอ่ืนใดท่ีเก็บกวาดจากถนน ตลาด ที่เลี้ยงสัตว์หรือที่อ่ืน) 
8. มูลฝอยทั่วไป หมายความว่า มูลฝอยที่ย่อยสลายได้ยากหรืออาจจะย่อยสลายได้เองตาม

ธรรมชาติ แต่ไม่คุ้มกับต้นทุนในการนํากลับมาทําเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่โดยผ่านกรรมวิธีการผลิตทางอุตสาหกรรม เช่น 
กล่องบรรจุนมพร้อมด่ืม โฟม ซองหรือถุงพลาสติกสําหรับบรรจุอาหารด้วยวิธีสุญญากาศ ซองหรือถุงพลาสติก
สําหรับบรรจุเครื่องอุปโภคด้วยวิธีรีดความร้อน เป็นต้น 

9. มูลฝอยย่อยสลาย หมายความว่า มูลฝอยทีย่่อยสลายได้เองตามธรรมชาติและ/หรือสามารถ
นํามาหมักทําปุ๋ยได้ เช่น เศษอาหาร มูลสตัว์ ซากหรือเศษของพืช ผัก ผลไม้ หรือสัตว์ เป็นต้น แต่ไม่รวมถึงซาก
หรือเศษของพืช ผัก ผลไม้ หรือสัตว์ที่เกิดจากการทดลองในห้องปฏิบัติการ 

10. มูลฝอยที่ยังใช้ได้ (รีไซเคลิ) หมายความว่า มูลฝอยที่สามารถนํากลับมาทําเป็นผลิตภัณฑได้ใหม 
โดยผ่านกรรมวิธีการผลิตทางอุตสาหกรรม เช่น เศษเหลก็ แก้ว พลาสติก กระดาษเป็นต้น 

11. มูลฝอยอันตราย หมายความว่า มูลฝอยที่ปนเป้ือน หรือมีส่วนประกอบของวัตถุดังต่อไปนี้ 
1) วัตถุระเบิดได้ 
2) วัตถุไวไฟ 
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3) วัตถุออกไซด์และวัตถุเปอร์ออกไซด์ 
4) วัตถุมีพิษ 
5) วัตถุที่ทําให้เกิดโรค 
6) วัตถุกัมมันตรังสี 
7) วัตถุที่ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางพันธุกรรม 
8) วัตถุกัดกร่อน 
9) วัตถุที่ก่อให้เกิดการระคายเคือง 
10) วัตถุอย่างอ่ืนที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อมหรืออาจทําให ้

เกิดอันตรายแก่บุคคล สัตว์ พืชหรือทรัพย์ เช่น หลอดฟลูออเรสเซนต์ ถา่นไฟฉายหรือแบตเตอรี่โทรศัพท์เคลื่อนที่ 
ภาชนะที่ใช้บรรจุสารกําจัดแมลง หรือวัชพืช กระป๋องสเปรย์บรรจุสีหรือสารเคมี เป็นต้น 

1. มูลฝอยติดเช้ือ หมายถึง มูลฝอยที่มีเช้ือโรคปะปนอยู่ในปริมาณหรือมีความเข้มข้นซึ่งถา้มีการ 
สัมผสัหรือใกลชิ้ดกลับมูลฝอยน้ันแล้วสามารถทําให้เกิดโรคได้ กรณีมูลฝอยดังต่อไปน้ี ที่เกิดขึ้นหรือใช้ในขบวนการ
ตรวจวินิจฉัยทางการแพทย์และการรักษาพยาบาล การให้ภูมิคุ้มกันโรค และการทดลองเก่ียวกับโรค และการ
ตรวจชันสูตรศพหรือซากสัตว์ รวมทั้งในการศึกษาวิจัยเรื่องดังกล่าว ให้ถือว่าเป็นมูลฝอยติดเช้ือ(ตามกฎกระทรวง 
ว่าด้วยการกําจัดมูลฝอยติดเช้ือ พ.ศ. 2545) 

1) ซากหรือช้ินส่วนของมนุษย์หรือสัตว์ที่เป็นผลมาจากการผา่ตัด การตรวจชันสูตรศพหรือ 
ซากสัตว์ และการใช้สัตว์ทดลอง 

2) วัสดุของมีคม เช่น เข็ม ใบมีด กระบอกฉีดยา หลอดแก้ว ภาชนะที่ทําด้วยแก้วสไลด์และ
แผ่นกระจกปิดสไลด์ 

3) วัสดุซึ่งสัมผสัหรือสงสัยว่าจะสัมผสักับเลือด ส่วนประกอบของเลือด ผลิตภัณฑ์ที่ได้จา 
เลือด สารนํ้าจากร่างกายของมนุษย์หรือสัตว์ หรือวัคซีนทีท่ําจากเช้ือโรคที่มีชีวิต เช่น สาํลี ผ้าก๊อส ผ้าต่างๆ และ
ท่อยาง 

4) มูลฝอยทุกชนิดที่มาจากห้องรักษาผู้ป่วยติดเช้ือร้ายแรง 
13. นํ้าเสีย หมายถงึ นํ้าที่มีสิ่งเจือปนต่าง ๆ มากมาย จนกระทัง่กลายเป็นนํ้าที่ไม่เป็นที่ต้องการ แล 

น่ารังเกียจของคนทั่วไป ไม่เหมาะสมสําหรับใช้ประโยชน์อีกต่อไป หรือถ้าปล่อยลงสู่ลํานํ้าธรรมชาติก็จะ ทําให้
คุณภาพนํ้าของธรรมชาติเสียหายได้ 

14. นํ้าเสียโรงพยาบาล หมายถึง นํ้าเสียที่เกิดจากกิจกรรมประจําวันภายในโรงพยาบาล ได้แก่  
สถานที่ตรวจผูป่้วยนอก/ผู้ป่วยใน ห้องนํ้า หอ้งผ่าตัด ห้องคลอด ห้องเก็บศพ ห้องปฏิบัติการ โรงซักผ้า โรงครัว 
อาคารบ้านพักภายในโรงพยาบาล เป็นต้น 

15. มลพิษทางอากาศ หมายถึง สภาวะการที่บรรยากาศกลางแจ้งมีสิ่งเจือปน เช่น ฝุ่นละออง ก๊าซ
ต่าง ๆ ละอองไอ กลิ่น ควัน ฯลฯ อยู่ในลักษณะ ปริมาณ และระยะเวลาที่นานพอที่จะทําให้เกิดอันตรายต่อ
สุขภาพอนามัยของมนุษย์หรือสัตว์ หรือทําลายทรัพย์สินของมนุษย์หรือสิ่งแวดล้อมอ่ืนๆ 

16. นํ้าบริโภค หมายถึง นํ้าที่ประชาชนใช้ด่ืม ได้แก่ นํ้าประปา นํ้าบ่อต้ืน นํ้าบาดาล นํ้าฝน นํ้าบรรจุ
ขวด และน้ําตู้หยอดเหรียญนํ้า ซึ่งไม่มีสารเคมี หรือสารเป็นพิษในปริมาณท่ีเป็นอันตรายตอสุขภาพเจือปน และ
ปราศจาก กลิน่ สี และรส ทีไ่ม่เป็นที่ยอมรับ 

17. นํ้าอุปโภค หมายถึง นํ้าที่ประชาชนใช้ในกิจกรรมต่าง เช่น อาบนํ้า ล้างจาน ใช้ในห้องนํ้าห้อง
ส้วม เป็นต้น ซึง่ได้จากแหล่งนํ้าต่างๆ คือ บ่อเจาะขนาดเล็ก บ่อบาดาล สระขุด หนองนํ้าธรรมชาติ อ่างเก็บนํ้า
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ธรรมชาติ ฝาย อ่างเก็บนํ้าขนาดเล็ก และระบบประปา ทั้งน้ีคุณภาพของนํ้าจะต้องเป็นนํ้าใสพอประมาณ ไม่
กระด้างเกินไป และไม่เคม็เกนิไป 

 
 
 
 

2. การจัดการสิง่ปฏกิูลและมูลฝอย 
1. สถานพยาบาลต้องจัดให้มีระบบบําบัดและกําจัดสิ่งปฏิกูล โดยมีเกณฑ์ในการบําบัดและกําจัดสิ่ง

ปฏิกูลดังน้ี  
1) สิ่งปฏิกูลจะต้องไม่เกิดการปนเป้ือนกับผิวดิน 
2) สิ่งปฏิกูลจะต้องไม่เกิดการปนเป้ือนกับนํ้าใต้ดิน 
3) สิ่งปฏิกูลจะต้องไม่เกิดการปนเป้ือนกับนํ้าผิวดิน 
4) ต้องไม่เป็นที่อยู่อาศัยของแมลงและสัตว์ต่างๆ 
5) ต้องปราศจากกลิ่นเหม็นรบกวนหรือสภาพท่ีน่ารังเกียจ 

2. สถานพยาบาล ต้องมีการเก็บ รวบรวม หรือกําจัดมูลฝอยทีถู่กสุขลักษณะ ดังน้ี 
1) มีภาชนะบรรจุ หรือภาชนะรองรับที่เหมาะสมและเพียงพอกับปริมาณและประเภทมูล

ฝอย รวมทั้งมกีารทําความสะอาดภาชนะบรรจุ หรือภาชนะรองรับ และบริเวณที่เก็บภาชนะน้ันอยู่เสมอ 
2) ในกรณีทีม่ีการกําจัดเอง ต้องได้รับความเห็นชอบจากเจ้าพนักงานท้องถิ่นและต้อง

ดําเนินการให้ถูกต้องตามข้อกําหนดของท้องถิ่นน้ัน 
3) กรณีที่มีมลูฝอยที่ปนเป้ือนสารพิษ หรือวัตถุอันตราย หรือสิ่งอ่ืนใดที่อาจเป็นอันตรายต่อ

สุขภาพ หรือมผีลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม จะต้องดําเนินการตามกฎหมายที่เก่ียวข้อง 
3. สถานพยาบาลต้องจัดให้มีสถานที่พักมูลฝอยที่มีลักษณะดังน้ี 

1) ต้องมีขนาดความจุไม่น้อยกว่า 3 เท่าของปริมาณมูลฝอยที่เกิดขึ้นในแต่ละวัน 
2) ผนังต้องทําด้วยวัสดุทนไฟ 
3) พ้ืนผิวต้องเรียบและกันนํ้าซมึ 
4) ต้องมีการป้องกันกลิ่นและนํ้าฝน 
5) ต้องมีการระบายน้ําเสียจากมูลฝอยเข้าสู่ระบบบําบัดนํ้าเสีย 
6) ต้องมีการระบายอากาศและป้องกันนํ้าเข้า 

            ที่พักรวมมูลฝอยต้องมีระยะห่างจากสถานที่ประกอบอาหารและสถานท่ีเก็บอาหารไม 
น้อยกว่า 4 เมตร แต่ถ้าที่พักรวมมูลฝอยมขีนาดความจุเกิน 3 ลูกบาศก์เมตร ต้องมีระยะห่างจากสถานที่ดังกล่าว
ไม่น้อยกว่า 10 เมตร และสามารถขนย้ายมูลฝอยได้โดยสะดวก 

4. จัดให้มีถุงพลาสติกใส่มลูฝอยที่มีคุณลกัษณะทั่วไป และคณุลักษณะทางฟิสิกส์ ให้เป็นไปตา
มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม  

5. จัดให้ที่รองรับมูลฝอยแบบพลาสติกที่มีคุณลักษณะทั่วไป และคุณลกัษณะทางฟิสิกส์ที่ได้รับ
มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ถังพลาสติกใส่มูลฝอยหรือได้รับมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ถังพลาสติก
สําหรับบรรจุนํ้า  
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6. ถุงพลาสติกใสมู่ลฝอยและที่รองรับมูลฝอยแบบพลาสติกที่ใช้ต้องแยกตามประเภทมูลฝอย ดังน้ี 
1) มูลฝอยทั่วไป (สี รูปภาพ และข้อความตามแบบ คพ. 1 และแบบ คพ.5) 
2) มูลฝอยย่อยสลาย (สี รูปภาพ และข้อความตามแบบ คพ. 2 และแบบ คพ.6) 
3) มูลฝอยที่ยังใช้ได้ (สี รูปภาพ และข้อความตามแบบ คพ. 3 และแบบ คพ.7) 
4) มูลฝอยอันตราย (สี รูปภาพ และข้อความตามแบบ คพ. 4 และแบบ คพ.8) 

7. ต้องจัดให้มีการซ่อมบํารุงหรอืการซ่อมแซมระบบบําบัดและกําจัดสิ่งปฏิกูล อุปกรณ์ประกอบ 
ตามมาตรฐานและหลักวิชาการด้านวิศวกรรม 

8. จัดให้มีข้อบังคบัเก่ียวกับวิธีปฏิบัติงานด้านความปลอดภัย ในการทํางานเก่ียวกับการกําจัดสิ่ง
ปฏิกูลและมูลฝอย เพ่ือเป็นคู่มือสําหรับการปฏิบัติงาน 

9. จัดให้มีการฝึกอบรมให้กับบุคลากรซึ่งปฏิบัติงานเกี่ยวกับการกําจัดสิ่งปฏิกูลและมลูฝอย ให้มี
ความรู้ความเข้าใจ และทักษะที่จําเป็นในการทํางานอย่างปลอดภัยตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย 

10. ต้องจัดและดูแลให้บุคลากรใช้อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคลที่ได้มาตรฐานและ 
เหมาะสม 

 
3. การจัดการมูลฝอยตดิเชื้อ 

1. สถานพยาบาลต้องจัดให้มีผู้รบัผิดชอบดูแลระบบการจัดเก็บ การขนและหรือการกําจัดมูลฝอย
ติดเช้ือ 

1) แต่งต้ังบุคลากรอย่างน้อย 1 คน ซึ่งมีวุฒิการศึกษาปริญญาตรีสาขาวิทยาศาสตร์(ด้าน
สาธารณสุขสุขาภิบาล ชีววิทยา วิทยาศาสตร์การแพทย์) หรือวิศวกรรมศาสตร์(ด้านสุขาภิบาล สิ่งแวดล้อม 
เครื่องกล) เป็นผู้รับผิดชอบดูแลระบบการเก็บ การขนและหรือการกําจัดมูลฝอยติดเช้ือ 

2) กรณีร่วมมือกันหลายหน่วยงาน อาจแต่งต้ังบุคลากรที่มีคณุสมบัติข้างต้น 1 คน เพ่ือ
ดูแลระบบร่วมกันหรือแต่งต้ังบุคคลภายนอกที่มีคุณสมบัติดูแลระบบ   

2. จัดให้มีผู้ปฏิบัติงานที่ทําหน้าที่ในการเก็บ การขนและการกําจัดมูลฝอยติดเช้ือ เช่น ผู้ปฏิบัติงาน
ในขั้นตอนเคลือ่นย้ายมูลฝอยติดเช้ือจากแหล่งกําเนิดไปพักรวมมูลฝอยติดเช้ือของสถานพยาบาล เข้ารับการอบรม
ตามหลักสูตรและระยะเวลาที่กระทรวงสาธารณสุขกําหนด กรณีที่มีระบบการกําจัดด้วย ต้องจัดให้ผู้ปฏิบัติใน
ขั้นตอนการกําจัดเข้ารับการอบรมด้วยเช่นกัน 

3. ต้องจัดให้มีภาชนะสําหรับบรรจุมูลฝอยติดเช้ือ ตามคุณลักษณะดังน้ี 
1) กรณีมูลฝอยติดเช้ือเป็นของมีคม ต้องเป็นภาชนะบรรจุแบบกล่องหรือถัง ที่สามารถ

ป้องกันการแทงทะลุและการกัดกร่อนของสารเคมี เป็นพลาสติกแข็งหรือโลหะ มีฝาปิดมิดชิด 
2) กรณีที่ไมใ่ช่ของมีคม ต้องเป็นแบบถุง ที่มีความเหนียวไม่ฉกีขาดง่าย กันนํ้า ไม่รั่วซึมและ

ไม่ดูดซับนํ้า 
ทั้งน้ี ภาชนะบรรจุมูลฝอยติดเช้ือน้ันให้ใช้ได้เพียงคร้ังเดียวและต้องมีสีแดงทึบ มีข้อความสีดํา

ขนาดที่สามารถมองเห็นได้ชัดเจน ได้แก่ คาํว่า “มูลฝอยติดเช้ือ” อยู่ภายใต้รูปหัวกะโหลกไขว้ คู่กับตราหรือ
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สัญลักษณ์ทีใ่ช้ระหว่างประเทศตามท่ีกระทรวงสาธารณสุขกําหนด และต้องมีข้อความว่า“ห้ามเปิด” “ห้ามนํา
กลับมาใช้อีก”และกําหนด พิมพ์ไว้บนภาชนะบรรจุดังกล่าว 

กรณีที่สถานบริการสาธารณสุขมิได้ดําเนินการกําจัดมูลฝอยติดเช้ือด้วยตนเอง สถานบริการ 
สาธารณสุขดังกล่าวจะต้องระบุช่ือของหน่วยงานไว้ที่ภาชนะบรรจุมูลฝอยติดเช้ือ และในกรณีที่ภาชนะสําหรับ
บรรจุมูลฝอยติดเช้ือน้ันใช้สําหรับเก็บมูลฝอยติดเช้ือไว้เพ่ือรอการขนไปกําจัดเกินกว่าเจ็ดวันนับแต่วันที่เกิดมูลฝอย
ติดเช้ือน้ัน ให้ระบุวันที่เกิดมูลฝอยติดเช้ือดังกล่าวไว้ที่ภาชนะบรรจุมูลฝอยติดเช้ือด้วย 

4. การจัดให้มีภาชนะรองรับภาชนะบรรจุมูลฝอยติดเช้ือ ภาชนะรองรับน้ันจะต้องทําด้วยวัสดุที่
แข็งแรง ทนทานต่อสารเคมี ไม่รั่วซึม ทําความสะอาดได้ง่าย และต้องมีฝาปิดเปิดมิดชิด เว้นแต่ในห้องที่มีการ
ป้องกันสัตว์ที่เป็นพาหะนําโรค และจําเป็นต้องใช้งานตลอดเวลา จะไม่มีฝาปิดเปิดก็ได้ ภาชนะรองรับดังกล่าวให้
ใช้ได้หลายคร้ังแต่ต้องดูแลรักษาให้สะอาดอยู่เสมอ 

5. การเก็บมูลฝอยติดเช้ือ ต้องดําเนินการดังน้ี 
1) ต้องเก็บมูลฝอยติดเช้ือตรงแหล่งเกิดมูลฝอยติดเช้ือน้ัน และต้องเก็บลงในภาชนะสําหรับ

บรรจุมูลฝอยติดเช้ือตามที่กําหนด  โดยไม่ปนกับมูลฝอยอ่ืน และในกรณทีี่ไม่สามารถเกบ็ลงในภาชนะสําหรับบรรจุ
มูลฝอยติดเช้ือได้โดยทันทีที่เกิดมูลฝอยติดเช้ือ จะต้องเก็บมูลฝอยติดเช้ือน้ันลงในภาชนะสําหรับบรรจุมูลฝอยติด
เช้ือโดยเร็วที่สุดเมื่อมีโอกาสท่ีสามารถจะทาํได้ 

2) ต้องบรรจุมูลฝอยติดเช้ือไม่เกินสามในสีส่่วนของความจุของภาชนะสําหรับบรรจุมูลฝอย
ติดเช้ือประเภทเป็นของมีคม แล้วปิดฝาให้แน่น หรือไม่เกินสองในสามสว่นของความจุของภาชนะสําหรับบรรจุมูล
ฝอยติดเช้ือประเภทไม่ใช่ของมีคม แล้วผูกมดัปากถุงด้วยเชือกหรือวัสดุอ่ืนให้แน่น 

3) กรณีการเก็บมลูฝอยติดเช้ือภายในสถานพยาบาลหรือภายในห้องปฏิบัติการเช้ืออันตราย 
ที่มีปริมาณมาก หากยังไม่เคลื่อนย้ายภาชนะบรรจุมูลฝอยติดเช้ือน้ันออกไปทันที จะต้องจัดให้มีที่หรือมุมหน่ึงของ
ห้องสําหรับเป็นที่รวมภาชนะที่ได้บรรจุมูลฝอยติดเช้ือแล้วเพ่ือรอการเคลื่อนย้ายไปเก็บกักในที่พักรวมมูลฝอยติด
เช้ือ แต่ห้ามเก็บไว้เกินหน่ึงวัน 

6. สถานพยาบาลต้องจัดให้มีที่พักรวมมูลฝอยติดเช้ือที่เป็นห้องหรือเป็นอาคารเฉพาะแยกจาก
อาคารอ่ืนโดยมีลักษณะดังต่อไปน้ี สําหรับใช้เก็บกักภาชนะบรรจุมูลฝอยติดเช้ือเพ่ือรอการขนไปกําจัด 

1) มีลักษณะไมแ่พร่เช้ือ และอยู่ในที่ทีส่ะดวกต่อการขนมูลฝอยติดเช้ือไปกําจัด 
2) มีขนาดกว้างเพียงพอที่จะเก็บกักภาชนะบรรจุมูลฝอยติดเช้ือได้อย่างน้อยสองวัน 
3) พ้ืนและผนังต้องเรียบ ทําความสะอาดได้ง่าย 
4) มีรางหรือท่อระบายนํ้าทิ้งเช่ือมต่อกับระบบบําบัดนํ้าเสีย 
5) มีลักษณะโปร่ง ไม่อับช้ืน 
6) มีการป้องกันสัตว์แมลงเข้าไป มีประตูกว้างพอสมควรตามขนาดของห้อง หรืออาคาร

เพ่ือสะดวกต่อการปฏิบัติงาน และปิดด้วยกุญแจหรือปิดด้วยวิธีอ่ืนที่บุคคลทั่วไปไม่สามารถที่จะเข้าไปได้ 
7) มีข้อความเป็นคําเตือนที่มีขนาดสามารถเห็นได้ชัดเจนว่า “ที่พักรวมมูลฝอยติดเช้ือ” ไว้

ที่หน้าห้องหรือหน้าอาคาร 



 
 

~	6	~	
 

8) มีลานสําหรับลา้งรถเข็นอยู่ใกล้ที่พักรวมมลูฝอยติดเช้ือ และลานน้ันต้องมีรางหรือท่อ
รวบรวมนํ้าเสียจากการล้างรถเข็นเข้าสู่ระบบบําบัดนํ้าเสีย 

ในกรณีที่เก็บกักภาชนะบรรจุมูลฝอยติดเช้ือไว้เกิน ๗ วัน ที่พักรวมมูลฝอยติดเช้ือต้องสามารถ
ควบคุมอุณหภูมิให้อยู่ที ่๑๐ องศาเซลเซียส หรือตํ่ากว่าน้ันได้ 

7. การเคลื่อนย้ายภาชนะบรรจุมูลฝอยติดเช้ือไปเก็บกักในทีพั่กรวมมูลฝอยติดเช้ือเพ่ือรอการขนไป
กําจัดต้องดําเนินการให้ถูกสขุลักษณะ ดังน้ี 

1) ต้องมีผู้ปฏิบัติงานซึ่งมีความรู้เก่ียวกับมูลฝอยติดเช้ือ โดยบุคคลดังกล่าวต้องผ่านการ
ฝึกอบรมการป้องกันและระงับการแพร่เช้ือหรืออันตรายที่อาจเกิดจากมูลฝอยติดเช้ือ  

2) ผู้ปฏิบัติงานต้องสวมอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล ได้แก่ ถุงมือยางหนา ผ้ากัน
เป้ือน ผ้าปิดปาก ปิดจมูก และรองเท้าพ้ืนยางหุ้มแข้ง ตลอดเวลาที่ปฏิบัติงาน และถ้าในการปฏิบัติงาน ร่างกาย
หรือส่วนใดส่วนหน่ึงไปสัมผัสกับมูลฝอยติดเช้ือ ให้ผู้ปฏิบัติงานต้องทําความสะอาดร่างกายหรือส่วนที่อาจสัมผัส
มูลฝอยติดเช้ือโดยทันที 

3) ต้องกระทําทุกวันตามตารางเวลาที่กําหนด เว้นแต่มีเหตุจําเป็นต้องเคลื่อนย้ายโดยใช้
รถเข็นสําหรับเคล่ือนย้ายภาชนะบรรจุมูลฝอยติดเช้ือที่มีลักษณะตามท่ีกําหนด เว้นแต่มูลฝอยติดเช้ือที่เกิดขึ้นมี
ปริมาณน้อยที่ไม่จําเป็นต้องใช้รถเข็นจะเคลือ่นย้ายโดยผู้ปฏิบัติงานซึ่งมีคุณสมบัติตามกําหนดก็ได้ 

4) ต้องมีเส้นทางเคลื่อนย้ายที่แน่นอน และในระหว่างการเคลื่อนย้ายไปที่พักรวมมูลฝอย
ติดเช้ือ ห้ามแวะหรือหยุดพัก ณ ที่ใด 

5) ต้องกระทําโดยระมัดระวัง ห้ามโยน หรือลากภาชนะสําหรับบรรจุมูลฝอยติดเช้ือ 
6) กรณีที่มีมลูฝอยติดเช้ือตกหล่นหรือภาชนะบรรจุมูลฝอยติดเช้ือแตกระหว่างทางห้าม

หยิบด้วยมือเปล่า ต้องใช้คีมคบีหรือหยิบด้วยถุงมือยางหนา หากเป็นของเหลวให้ซับด้วยกระดาษแล้วเก็บมูลฝอย
ติดเช้ือหรือกระดาษน้ันในภาชนะสําหรับบรรจุมูลฝอยติดเช้ือใบใหม่ แล้วทําความสะอาดด้วยนํ้ายาฆ่าเช้ือที่บริเวณ
พ้ืนน้ันก่อนเช็ดถูตามปกติ 

7) ต้องทําความสะอาดและฆ่าเช้ือรถเข็นและอุปกรณ์ในการปฏิบัติงานอย่างน้อยวันละครั้ง 
และห้ามนํารถเข็นมูลฝอยติดเช้ือไปใช้ในกิจการอย่างอ่ืน 

8. รถเข็นสําหรับเคล่ือนย้ายภาชนะบรรจุมูลฝอยติดเช้ืออย่างน้อยต้องมลีักษณะและเง่ือนไข ดังน้ี 
1) ทําด้วยวัสดุที่ทําความสะอาดได้ง่าย ไม่มีแง่มมุอันจะเป็นแหล่งหมักหมม ของเช้ือโรค 

และสามารถทาํความสะอาดด้วยนํ้าได้ 
2) มีพ้ืนและผนังทึบ เมื่อจัดวางภาชนะบรรจุมูลฝอยติดเช้ือแล้วต้องปิดฝาให้แน่นเพ่ือ

ป้องกันสัตว์และแมลงเข้าไป 
3) มีข้อความสีแดงที่มีขนาดสามารถมองเห็นชัดเจนอย่างน้อยสองด้านว่า “รถเข็นมูลฝอย

ติดเช้ือ ห้ามนําไปใช้ในกิจการอ่ืน” 
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4) ต้องมีอุปกรณ์หรือเคร่ืองมือสําหรับใช้เก็บมูลฝอยติดเช้ือที่ตกหล่นระหว่างการ
เคลื่อนย้าย และอุปกรณ์หรือเคร่ืองมือสําหรับใช้ทําความสะอาดและฆ่าเช้ือบริเวณที่มูลฝอยติดเช้ือตกหล่น 
ตลอดเวลาที่ทําการเคลื่อนย้ายภาชนะบรรจุมูลฝอยติดเช้ือ 

9. จัดให้มีขั้นตอนวิธีปฏิบัติ การติดตามประเมินผลผู้ประกอบการท่ีให้บริการกําจัดขยะติดเช้ือของ
สถานพยาบาล 

 
4. การจัดการน้าํเสีย 

1. สถานพยาบาลต้องจัดให้มีระบบบําบัดนํ้าเสียที่มีประสิทธิภาพตามมาตรฐาน สําหรับ
วัตถุประสงค์ในการจัดการและบําบัดนํ้าเสียโดยทั่วไปดังน้ี 

1) เพ่ือทําลายสารพิษและจุลินทรีย์ที่ทําให้เกิดโรค 
2) เพ่ือป้องกันการก่อเหตุเดือดร้อนรําคาญ 
3) เพ่ือป้องกันไม่ให้เกิดภาวะมลพิษ 
4) เพ่ือเปลี่ยนสภาพของเสียในนํ้าเสียให้สามารถนํากลับมาใช้ประโยชน์ได้ 

2. สถานพยาบาลต้องจัดให้มีผู้รบัผิดชอบดูแลระบบการจัดการนํ้าเสีย อย่างน้อย 1 คน ซึง่มีวุฒิ
การศึกษาปริญญาตรีสาขาวิทยาศาสตร์(ด้านสาธารณสุข สขุาภิบาล ชีววิทยา วิทยาศาสตร์การแพทย์)หรือ
วิศวกรรมศาสตร์(ด้านสุขาภิบาล สิ่งแวดลอ้ม เครื่องกล) เป็นผู้รับผิดชอบดูแลระบบการจัดการนํ้าเสีย 

3. สถานพยาบาลต้องจัดให้มีข้อมูลเบ้ืองต้นของระบบบําบัดนํ้าเสีย เช่น ชนิด ขนาด อุปกรณ์ 
เครื่องจักร แบบแปลนของระบบ เป็นต้น 

4. มีการบริหารจัดการปริมาณนํ้าทิ้งของสถานพยาบาลให้เกิดความสมดุลกับความสามารถของ
ระบบบําบัดนํ้าเสีย 

5. จัดให้มีการฝึกอบรมให้กับบุคลากรซึ่งปฏิบัติงานเกี่ยวกับระบบบําบัดนํ้าเสียให้มีความรู้ความ
เข้าใจ และทักษะที่จําเป็นในการทํางานอย่างปลอดภัยตามหน้าที่ที่ได้รับ 

6. สถานพยาบาลต้องควบคุมการระบายน้ําทิ้งให้เป็นไปตามมาตรฐาน ดังน้ี 

ดัชนคีณุภาพน้าํ หนว่ย 
เกณฑ์กาํหนดสงูสดุตามประเภท 
มาตรฐานควบคุมการระบายน้ําทิง้ 

ก ข 
1. ค่าความเป็นกรดด่าง (pH) - 5-9 5-9 
2. บีโอดี (BOD) มก./ล. ≤ 20 ≤ 30 

3.ปริมาณของแข็ง  
 ค่าสารแขวนลอย (Suspended Solids) 

มก./ล. ≤ 30 ≤ 40 

 ค่าตะกอนหนัก (Settleable Solids) มล./ล. ≤ 0.5 ≤ 0.5 

 ค่าสารที่ละลายได้ทั้งหมด (Total 
Dissolved Solid) 

มก./ล. ≤ 500* ≤ 500* 

4. ค่าซัลไฟต์ (Sulfide) มก./ล. ≤ 1.0 ≤ 1.0 
5. ไนโตรเจน (Nitrogen) ในรปู ที เค เอ็น มก./ล. ≤ 35 ≤ 35 
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(TKN) 

6. น้ํามันและไขมัน (Fat , Oil and Grease) มก./ล. ≤ 20 ≤ 20 
7. โคลิฟอร์มแบคทีเรีย (Total Coliform 
Bacteria) 

mpm/100 ml ≤ 5,000 ≤ 5,000 

8. ฟีคัลโคลิฟอร์มแบคทีเรยี (Fecal Colifm 
Bacteria) 

mpm/100 ml ≤ 1,000 ≤ 1,000 
 

หมายเหตุ : *=เป็นค่าที่เพ่ิมขึ้นจากปริมาณสารละลายในนํ้าตามปกติ  
 

ก.  หมายความถึง  สถานพยาบาลของทางราชการหรือสถานพยาบาลตามกฎหมายว่าด้วย 
   สถานพยาบาล ที่มีเตียงสําหรับรับผู้ป่วยไว้ค้างคืนรวมกันทุกช้ันของอาคารหรือ
   กลุ่มของอาคารต้ังแต่ 30 เตียงขึ้นไป 
ข.  หมายความถึง สถานพยาบาลของทางราชการหรือสถานพยาบาลตามกฎหมายว่าด้วย 
   สถานพยาบาลที่มีเตียงสําหรับผู้ป่วยไว้ค้างคืนรวมกันทุกช้ันของอาคารหรือ
   กลุ่มของอาคารต้ังแต่ 10 เตียง แต่ไม่ถึง 30 เตียง 
 

7. การตรวจสอบมาตรฐานการระบายนํ้าทิ้งจากอาคาร ให้ใช้วิธีการดังต่อไปนี้ 
1) การตรวจสอบค่าความเป็นกรดและด่างให้กระทําโดยใช้เครื่องวัดความเป็นกรดและด่าง

ของน้ํา (PH Meter) 
2) การตรวจสอบค่าบีโอดีให้กระทําโดยใช้วิธีการอะไซด์โมดิฟิเคช่ัน (Azide Modification)

ที่อุณหภูมิ ๒๐ องศาเซลเซียส เป็นเวลา ๕ วัน ติดต่อกันหรือวิธีการอ่ืนที่คณะกรรมการควบคุมมลพิษให้ความ
เห็นชอบ 

3) การตรวจสอบค่าสารแขวนลอยให้กระทําโดยใช้วิธีการกรองผ่านกระดาษกรองใยแก้ว 
(Glass Fibre Filter Disc) 

4) การตรวจสอบค่าตะกอนหนักให้กระทําโดยใช้วิธีการกรวยอิมฮอฟฟ์ (Imhoff cone)
ขนาดบรรจุ ๑,๐๐๐ ลูกบาศก์เซนติเมตร ในเวลา ๑ ช่ัวโมง 

5) การตรวจสอบค่าสารที่ละลายได้ทั้งหมดให้กระทําโดยใช้วิธีการระเหยแห้งระหว่าง
อุณหภูมิ ๑๐๓ องศาเซลเซียส ถึงอุณหภูมิ ๑๐๕ องศาเซลเซียส ในเวลา ๑ ช่ัวโมง 

6) การตรวจสอบค่าซัลไฟด์ให้กระทําโดยใช้วิธีการไตเตรท (Titrate) 
7) การตรวจสอบค่าทีเคเอ็นให้กระทําโดยใช้วิธีการเจลดาห์ล (Kjeldahl) 
8) การตรวจสอบค่านํ้ามันและไขมันให้กระทําโดยใช้วิธีการสกัดด้วยตัวทําละลาย แล้วแยก

หานํ้าหนักของนํ้ามันและไขมนั 
9) การตรวจสอบค่าโคลิฟอร์มแบคทีเรีย ให้กระทําโดยใช้วิธี Standard Multiple Tube 

Test 
10)  การตรวจสอบค่าฟีคัลโคลิฟอร์มแบคทีเรีย ให้กระทําโดยใช้วิธี Standard Multiple  

Tube Test 
8. สถานพยาบาลต้องเก็บตัวอย่างนํ้าที่ผ่านการบําบัดแล้วตรวจวิเคราะห์เปรียบเทียบกับมาตรฐา 

คุณภาพนํ้าทิ้ง และระยะเวลาในการเก็บตัวอย่างนํ้าในการตรวจวิเคราะห์ ให้เป็นไปตามที่ คณะกรรมการ
ควบคุมมลพิษกําหนด 
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9. วิธีการเก็บนํ้าตัวอย่างสําหรับวิเคราะห์ ให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการควบคุมมลพิษกําหนด 
10. ต้องจัดให้มีการซ่อมบํารุงหรอืการซ่อมแซมระบบบําบัดนํ้าเสีย ระบบระบายนํ้าเสีย และ 

อุปกรณ์ประกอบ ตามมาตรฐานและหลักวิชาการด้านวิศวกรรม 
11. สถานพยาบาลจะต้องจดบันทึกสถิติและข้อมลูการทํางานของระบบบําบัดนํ้าเสียตามแบบ ทส. 

1 ทุกวัน และสรุปผลการทํางานของระบบบําบัดนํ้าเสียตามแบบ ทส.2 ทุกเดือน โดยรายงานต่อเจ้าพนักงาน
ท้องถิ่นภายใน 15 วันของเดือนถัดไป ให้เป็นไปตาม ตามมาตรา 80 แห่งพระราชบัญญัติ ส่งเสริมและ
รักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 

 
5. การจัดการน้าํอุปโภคบริโภค 

1. สถานพยาบาลต้องจัดให้มีผู้รบัผิดชอบดูแลระบบน้ําบริโภค อย่างน้อย 1 คน ซึ่งมีวุฒิการศึกษา
ปริญญาตรีสาขาวิทยาศาสตร์(ด้านสาธารณสุข สุขาภิบาล ชีววิทยา วิทยาศาสตร์การแพทย์) หรือวิศวกรรมศาสตร์
(ด้านสุขาภิบาล สิ่งแวดล้อม เครื่องกล)  

2. จัดให้มีการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้เจ้าหน้าที่มีความรู้  ความเข้าใจและเกิดความตระหนัก
เก่ียวกับนํ้าอุปโภคบริโภคสะอาดปลอดภัย และผลกระทบต่อสุขภาพ  เพ่ือดูแลสุขภาพตนเอง 

3. สถานพยาบาลต้องควบคุมคุณภาพนํ้าบริโภคให้เป็นไปตามมาตรฐาน ดังน้ี 
1) มาตรฐานคุณภาพนํ้าประปาที่ใช้บริโภค 

ดัชนคีณุภาพน้าํ หนว่ย 
คณุภาพน้ําประปา 

กรมอนามัย 

 1. คุณภาพนํ้าทางกายภาพ 
  

    ความเป็นกรด-ด่าง(pH) - 6.5 - 8.5 
    ความขุ่น (Turbidity) NTU 5 
    สี (Color) แพลตตินั่มโคบอลท ์ 15 
 2. คุณภาพนํ้าทางเคมีทั่วไป   
    ปริมาณสารละลายทั้งหมดที่     
    เหลือจากการระเหย (TDS) 

มล./ล. 1,000 

    ความกระด้าง (Hardness) มก./ล. 500 
    ซัลเฟต (SO4) มก./ล. 250 
    คลอไรด ์(Cl) มก./ล. 250 
    ไนเตรท (NO3 as N) มก./ล. 50 
    ฟลูออไรด ์(F) มก./ล. 0.7 
 3. คุณภาพนํ้าทางโลหะหนักทั่วไป   
    เหล็ก (Fe) มก./ล. 0.5 
    แมงกานีส (Mn) มก./ล. 0.3 
    ทองแดง (Cu) มก./ล. 1.0 
    สังกะสี (Zn) มล./ล. 3.0 
 4. คุณภาพนํ้าทางโลหะหนักสารเป็นพษิ 
    ตะกั่ว (Pb) มก./ล. 0.01 
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    โครเม่ียม (Cr) มก./ล. 0.05 
    แคดเม่ียม (Cd) มก./ล. 0.003 
    สารหน ู(As) มก./ล. 0.01 
    ปรอท (Hg) มล./ล. 0.001 
 6. คุณภาพนํ้าทางแบคทีเรีย 
 โคลิฟอร์มแบคทีเรยี (Total 
Coliform Bacteria) 

mpm/100 ml 0 

 ฟีคัลโคลิฟอร์มแบคทีเรีย (Faecal 
Colifrom 
 Bacteria) 

mpm/100 ml 0 

หมายเหตุ  1. คลอรีนอิสระตกค้าง (Residual Free Chlorine) กําหนดให้มีที ่
   ปลายท่อ 0.2 - 0.5 mg/L ใช้ในระบบการเฝ้าระวังคุณภาพนํ้าประปา 

 2. วิธีการตรวจเป็นไปตามวิธีการในหนังสือ  Standard  Method  for  The   
     Examination of Water and Wastewater, 21st 2005 APHA AWWA WEF. 

   3. ประกาศกรมอนามัย เรื่อง เกณฑ์คุณภาพนํ้าประปา ปี 2553 
 

2) มาตรฐานคุณภาพนํ้าบาดาลที่ใช้บริโภค 

ดัชนคีณุภาพน้าํ หนว่ย 
ค่ามาตรฐาน 

เกณฑ์กาํหนดที่
เหมาะสม 

เกณฑ์อนุโลม
สูงสดุ 

1. ทางกายภาพ    
   สี (Colour) แพลตตินั่มโคบอลท ์ 5 15 
   ความขุ่น (Turbidity) NTU 5 20 
   ความเป็นกรด-ด่าง (pH) - 7.0-8.5 6.5-9.2 
2. ทางเคมี    
   เหล็ก (Fe) มก./ล. ไม่เกินกว่า 0.5 1.0 
   มังกานีส (Mn) มก./ล. ไม่เกินกว่า 0.3 0.5 
   ทองแดง (cu) มก./ล. ไม่เกินกว่า 1.0 1.5 
   สังกะสี (Zn) มก./ล. ไม่เกินกว่า 5.0 15.0 
   ซัลเฟต (SO4) มก./ล. ไม่เกินกว่า 200 250 
   คลอไรด์ (Cl) มก./ล. ไม่เกินกว่า 250 600 
   ฟลูออไรด์ (F) มก./ล. ไม่เกินกว่า 0.7 1.0 
   ไนเตรด (NO3) มก./ล. ไม่เกินกว่า 45 45 
   ความกระด้างทัง้หมด  
   (Total Hardness as CaCO3) 

มก./ล. ไม่เกินกว่า 300 500 

   ความกระด้างถาวร (Non carbonate  
   hardness as CaCO3)  

มก./ล. ไม่เกินกว่า 200 250 

  ปริมาณสารทัง้หมดที่ละลายได้ (Total มก./ล. ไม่เกินกว่า 600 1,200 



 
 

~	11	~	
 

dissolved solids) 
3. สารพิษ    
   สารหนู (As) มก./ล. ต้องไม่มีเลย 0.05 
   ไซยาไนด์ (CN) มก./ล. ต้องไม่มีเลย 0.1 
   ตะกั่ว (Pb) มก./ล. ต้องไม่มีเลย 0.05 
   ปรอท (Hg) มก./ล. ต้องไม่มีเลย 0.001 
   แคดเมียม (Cd) มก./ล. ต้องไม่มีเลย 0.01 
   ซิลิเนียม (Se) มก./ล. ต้องไม่มีเลย 0.01 
4. ทางบกัเตรี    
   บักเตรีที่ตรวจพบโดยวิธ ี
   Standard plate count 

โคโลนีต่อ ลบ.ซม. ไม่เกินกว่า 500 - 

   บักเตรีที่ตรวจพบโดยวิธ ี
   Most Probable Number (MPN) 

เอ็ม.พ.ีเอ็น 
ต่อ 100ลบ.ซม. 

น้อยกว่า 2.2 - 

   อี.โคไล (E.coli) - ต้องไม่มีเลย - 
 หมายเหตุ :  ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2542) ออกตามความในพระราชบัญญัติน้ําบาดาล 
  พ.ศ. 2520 เร่ือง กําหนดหลักเกณฑ์และมาตรการในทางวิชาการสําหรับการป้องกันด้านสาธารณสุขและ 
  ป้องกันสิ่งแวดล้อมเป็นพิษ ตีพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษา เล่ม112 ตอนท่ี 29 ง ลงวันท่ี 13 เมษายน 
  254 

4. สถานพยาบาลสุ่มเก็บตัวอย่างนํ้าบริโภคโดยเจ้าหน้าที่ที่มีความชํานาญ หรือผ่านการอบรม การ
เก็บตัวอย่างนํ้าบริโภคตรวจวิเคราะห์คุณภาพนํ้า  ทางกายภาพ  ทางเคมี  และทางแบคทีเรีย ตามเกณฑ์มาตรฐาน
คุณภาพนํ้าบริโภคของกรมอนามัยปี 2553 ส่งตรวจวิเคราะห์ ทางด้านกายภาพ เคมีและแบคทีเรีย ตามวิธีการสุ่ม
เก็บตัวอย่างนํ้าบริโภค การเก็บตัวอย่างนํ้า ตามคู่มือการสุ่มเก็บ การบรรจุ และเก็บรักษาตัวอย่างนํ้าบริโภค ของ
ศูนย์ห้องปฏิบัติการกรมอนามัย หรือคู่มือการจัดบริการนํ้าบริโภคของสํานักสุขาภิบาลอาหารและน้ํา    

5. สถานพยาบาลจะต้องจดบันทึกสถิติและข้อมลูการใช้นํ้าประจําวันหรือประจําเดือน เพ่ือใช้เป็น
ข้อมูลประกอบรายงานการทํางานของระบบบําบัดนํ้าเสีย แบบ ทส.1 และแบบ ทส.2 ตามมาตรา 80 แห่ง
พระราชบัญญัติ ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 และใช้เป็นฐานข้อมูลในการ
ตรวจสอบ กรณีเกิดเหตุไม่ปกติ 

 
6. การจัดการมลพษิทางอากาศและเสียง 

1. สถานพยาบาลต้องจัดให้มีการระบายอากาศที่ดี เช่น มีช่องระบายอากาศไม่น้อยกว่าหน่ึงในสิบ
ของพ้ืนที่ห้อง หรือมีระบบระบายอากาศอ่ืนใดที่มีสมรรถภาพในการทํางานที่ทดแทนกันได้ กรณีเป็นห้องปรับ
อากาศจะต้องมีระบบการแลกเปลี่ยนอากาศระหว่างอากาศภายใน และอาคารภายนอก เช่น พัดลมดูดอากาศ 
เป็นต้น  

2. สถานพยาบาลต้องจัดให้มีระบบป้องกันเสียงดัง ไอนํ้า ควันไฟ รังสี ที่เกิดจากกิจกรรมที่
เก่ียวเน่ืองกับการรักษาพยาบาลในสถานพยาบาล 

3. สถานพยาบาลต้องมีการควบคุมแหล่งกําเนิดเสียง และความสั่นสะเทือนต่างๆ ในสถานพยาบาล 
เช่น การก่อสร้าง หม้อนํ้า เครื่องสูบนํ้า พัดลม เคร่ืองกรอฟัน โทรทัศน์ วิทยุ เป็นต้น ไม่ให้รบกวนต่อผู้ป่วย และ
บุคลากรในสถานพยาบาล ไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและชุมชน 



 

 

 


